รายงานประจำ�ปี

2561

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

1

2

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ ปี 2522 ปัจจุบนั บริษทั ฯ บริษทั ย่อย
กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้นำ�ในการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
สำ�หรับนำ�ไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำ�รุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง ของสนามบิน
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้นำ�เข้าและผู้รับเหมา
ก่อสร้างและซ่อมบำ�รุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น�ำ้ มัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil
ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้าน้ำ�มัน และโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ในช่วงปลาย
ปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำ�รุงถนนโดยเข้าซื้อหุ้นสามัญจำ�นวนร้อยละ 25 จากบริษทั
ผูร้ บั เหมาไทยและบริษทั ย่อยซึง่ มีความชำ�นาญพิเศษในการซ่อมบำ�รุงและสร้างทัง้ ผิวถนน ทางยกระดับ และ
ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน
จากความร่วมมือกับบริษัท Colas S.A. ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ�ของโลกในการก่อสร้าง และ
ซ่อมบำ�รุงโครงสร้างพืน้ ฐานระบบคมนาคม โดยเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รายหนึง่ ของบริษทั ฯ ทำ�ให้กลุม่ บริษทั ฯ
สามารถนำ�เสนอ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
เราคือผู้นำ�ในธุรกิจด้านยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้
รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นสู่การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ ได้
6 ล้านตัน ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำ�คัญต่อการรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างยั่งยืน
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สารบัญ
ภาพรวมของบริษัท
8 ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
10 สารจากประธานกรรมการ
12 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
15 รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
18 คณะกรรมการบริษัท
26 ผู้บริหารบริษัท
28 โครงสร้างการจัดการ
30 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
31 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
32 โครงสร้างรายได้
33 โรงงานผลิต คลังนำ�มันและยางมะตอย
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
36 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
38 การดำ�เนินงาน
42 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

การกำ�กับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
72 การกำ�กับดูแลกิจการ
89 ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
98 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
100 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
101 รายการระหว่างกัน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
และงบการเงิน
104 คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
106 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
107 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
รายงานทางการเงิน
109 รายงานและงบการเงินรวม
192 ข้อมูลบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
50 คณะกรรมการบริษัท
63 คณะกรรมการบริหาร
64 คณะกรรมการตรวจสอบ
66 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
68 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารบริษัท
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างรายได้
โรงงานผลิต คลังนำ�มันและยางมะตอย
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2557

2558

2559

2560

2561

รายได้รวม1/

46,249

37,580

24,392

28,982

27,963

ก�ำไรขัน้ ต้น

2,004

7,504

4,690

3,479

2,364

EBITDA2/

2,630

6,375

4,728

4,514

2,457

ก�ำไรสุทธิ

1,200

5,079

3,110

2,537

564

15,145

16,869

19,503

19,513

24,253

รวมหนีส้ นิ

9,020

6,305

7,238

6,583

11,716

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

6,125

10,564

12,265

12,930

12,537

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (ล้านบาท)

รวมสินทรัพย์

อัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อก (หุน้ )

1,532,779,5703/ 1,543,850,070 1,552,998,070 1,562,464,570 1,573,821,570

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

3.893/

6.69

7.83

8.19

7.87

ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

0.783/

3.30

2.01

1.63

0.36

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)

0.203/

0.90

0.90

1.20

0.304/

2.60

13.51

12.75

8.75

2.02

21.44

62.38

27.67

20.33

4.48

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

8.78

40.83

21.40

15.55

4.50

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

1.47

0.60

0.59

0.51

0.93

อัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

1/ รวมส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
2/ เท่ากับ ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานของงบการเงิน
3/ ข้อมูลปี 2557 ซึ่งปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น
4/ รวมปันผลประจ�ำปีที่ 0.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
5/ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อบาทในปี 2557 2558 2559 2560 และ 2561 เท่ากับ 32.48 34.25 35.30 33.94 และ 32.31 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามล�ำดับ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (ล้านบาท)
EBITDA1/

กำ�ไรขั้นต้น
7,504

กำ�ไรสุทธิ

6,375

5,079
4,728

4,690

4,514

3,110

3,479
2,630

2,364

2,004

2,537

2,457
1,200

564
2557

2558

2559

2560

2561

2557

2558

2559

2560

2561

2557

2558

2559

2560

2561

1/ เท่ากับ กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานของงบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

1.47
0.90 0.90

1.20
0.60

0.59 0.51

2558

2559

0.30

0.20
2557

0.93

2558

2559

2560

2561

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2557

2560

2561

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

62.38
40.83
27.67

21.44

21.40 15.55

20.33
4.48

2557

2558

2559

2560

2561

8.78
2557

4.50
2558

2559

2560

2561
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สารจากประธานกรรมการ
กับเหตุการณ์นี้อย่างดีเยี่ยม โรงกลั่นของเราจึงสามารถกลับ
มาด�ำเนินงานต่อได้ภายในระยะเวลาเพียง 30 วันนับจากวัน
ที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ โดยสามารถกลั่นน�้ำมันดิบได้รวม 6.5
ล้านบาร์เรล เมือ่ เทียบกับ 9.6 ล้านบาร์เรลในปี 2560 นอกจากนี้ ทาง
โรงกลัน่ ได้มกี ารท�ำประกันครอบคลุมความเสียหายในทรัพย์สนิ
รวมถึงความเสีย่ งด้านผลกระทบจากการทีธ่ รุ กิจต้องหยุดชะงัก
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ โดยในวันที่ 31 มกราคม 2562 ทีผ่ า่ นมา
กลุ่มบริษัทประกันที่รับประกันให้โรงกลั่นได้ตอบรับภาระข้อ
ผูกมัด และทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาต่อรอง
การประเมินค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ปี 2561 นับเป็นปีที่เราได้เห็นถึงความผันผวนของตลาด
น�้ำมันที่ถูกผลักดันโดยอุปสงค์รวมที่อยู่ในระดับสูง ในขณะ
ที่ด้านอุปทานนั้นมีจ�ำกัดตามการลดก�ำลังการผลิตน�้ำมันดิบ
ของกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC รวมถึงการคว�่ำบาตรทาง
เศรษฐกิจอิหร่านโดยสหรัฐฯ ราคาน�ำ้ มันดิบเบรนท์ได้ปรับตัว
สูงขึ้นไปที่ 86 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในช่วง 10 เดือน
แรกของปี ตามมาด้วยการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงของราคา
น�้ำมันดิบเบรนท์กว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ลงมาอยู่
ที่ 54 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี 2561 ประกอบกับ
ผลกระทบจากการเพิ่มปริมาณการผลิตน�้ำมัน shale oil ของ
สหรัฐฯ และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ส่งผลให้
เราต้องตัง้ ส�ำรองมูลค่าขาดทุนสินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวน 782
ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรายงานให้ทราบว่าในปี 2561 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561
บริษัทฯและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) มีรายได้จากการขาย
และบริการจ�ำนวน 27.6 พันล้านบาท และก�ำไรสุทธิจ�ำนวน ตลาดในประเทศไทยยังคงโดดเด่นในปี 2561 ตามการเบิกจ่าย
564 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา เราต้อง งบประมาณภาครัฐที่แข็งแกร่ง ส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
เผชิญกับความท้าทายหลาย ๆ ประการที่ส่งผลกระทบต่อผล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเป็นปัจจัยบวก ขณะที่สภาวะการ
ก�ำไรของบริษทั ฯ เช่น ในช่วงครึง่ ปีแรกของปี 2561 เราประสบ แข่งขันยังคงอยูใ่ นระดับสูง อย่างไรก็ตามเรายังคงรักษาความ
กับการจัดส่งน�ำ้ มันดิบทีช่ ะงักงัน ตามมาด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ เป็นผู้น�ำในตลาดอยู่ได้ด้วยการบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยม และ
ุ ภาพ เราคาดการณ์วา่ ในปี 2562 ทางรัฐบาล
ในพืน้ ทีจ่ ดั เก็บน�ำ้ มันดิบของโรงกลัน่ ของเราในประเทศมาเลเซีย ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ช่วงเดือนกรกฎาคม และการขาดทุนจากการค�ำนวณมูลค่าสินค้า ยังคงให้การสนับสนุนการใช้ยางมะตอยผสมยางพาราส�ำหรับ
คงเหลือในช่วงปลายปี จากราคาน�ำ้ มันดิบและผลิตภัณฑ์ยาง งานโครงสร้างพื้นฐานและการซ่อมบ�ำรุงถนนอย่างต่อเนื่อง
มะตอยที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในขณะนั้น จากปัจจัยทั้ง ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ ปริมาณการส่งออกรวมปรับลดลง
สามประการนีส้ ง่ ผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิของบริษทั ฯไม่ตำ�่ กว่า อย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงครึ่งปีแรก สืบเนื่องมาจากการจัดส่ง
1.3 พันล้านบาท
น�้ำมันดิบที่ชะงัก และเหตุการณ์ไฟไหม้โรงกลั่น ปริมาณยอด
กล่มุ บริษทั ฯได้รบั รูม้ ลู ค่าความเสียหายจ�ำนวน 358 ล้านบาท ส่งออกกลับปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีหลังจากการ
ส�ำหรับความเสียหายของน�ำ้ มันดิบในคลัง รวมถึงถังเก็บน�ำ้ มัน ดิบ จัดส่งน�้ำมันดิบกลับเข้าสู่ภาวะปกติ รวมถึงโรงกลั่นสามารถ
จ�ำนวน 2 ถังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ อย่างไรก็ตาม จากความ กลับมาด�ำเนินงานได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2561
พยายามและความรอบคอบของทีมผู้บริหารในการจัดการ ปริมาณการส่งออกของเราไปยังตลาดจีน ออสเตรเลีย และ
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

อินโดนีเซีย มีผลการด�ำเนินงานที่น่าประทับใจ อย่างไรก็ตาม
ตลาดเวียดนามกลับได้รับผลกระทบจากภาวะการแข่งขัน ที่
ทวี ค วามรุ น แรง ประกอบกั บ ความล่ า ช้ า ของการเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณภาครัฐทีท่ ำ� ให้โครงการสร้างและฉาบผิวถนนเกิด
ความล่าช้า อย่างไรก็ตาม จากอุปสงค์ที่เติบโตแข็งแกร่งต่อ
เนือ่ งในตลาดจีนท�ำให้ยอดส่งออกรวมของเราเป็นไปตามเป้า
แม้ว่าจะลดลงจากปี 2560 ก็ตาม

รวมของบริษัทฯ ซึ่งอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลทีส่ ูงนีส้ ะท้อน
ให้เห็นถึงความตัง้ ใจของเราทีจ่ ะสร้างผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่
เป็นไปได้กลับคืนแก่ผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หุน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุนแก่กลุม่ บริษทั ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานที่ช่วยกันสร้างผลงาน โดย
ยึดมั่นตามหลัก ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฎิบัติรอบคอบ มอบ
ธุรกิจขนส่งยางมะตอยทางเรือก็ได้รับผลกระทบจากการที่ รักษาค�ำมั่นและสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงในการปฎิบัติงาน
โรงกลัน่ มีผลผลิตยางมะตอยน้อยลง รวมถึงยอดส่งออกไปยัง ตลอดมา
ตลาดต่างประเทศทีป่ รับตัวลดลง อนึง่ ทางคณะผู้บริหารฯ ได้
ปลดระวางเรือเช่าเหมาล�ำจ�ำนวน 4 ล�ำและจัดจ�ำหน่ายเรือขน
ยางมะตอยขนาดเล็กของบริษัทฯ 1 ล�ำออกเพื่อเป็นการปรับ
ความสามารถในการขนส่งยางมะตอยส่วนเกินของเรือบริษทั ฯ
ให้เหมาะสม เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจขนส่งยางมะตอยของเราจะมี
ก�ำไรในปี 2562 โดยหลังจากการจัดจ�ำหน่ายเรือฯ ออกในครัง้
นี้ ความสามารถในการขนส่งยางมะตอยของเรือกลุม่ บริษทั ฯ
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
โดยรวมจะลดลงมาเล็กน้อย อยูท่ ี่ 47,641 ตัน
ประธานกรรมการ
ตามรายงานประจ�ำปี 2560 กลุม่ บริษทั ฯ มีการจัดตัง้ บริษทั ร่วมค้า
Borneo Asphalt Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซียฝัง่ ตะวันออก
และบริษทั ย่อย Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. ในประเทศลาว
ซึ่งบริษัททั้งสองมีความคืบหน้าและจะสามารถด�ำเนินงานได้
อย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 ขณะที่การลงทุนบริษัทร่วมค้า
อื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีผลด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ
ท้ายสุดนี้ ดิฉนั ยินดีทจี่ ะประกาศให้ทราบว่า ในช่วงปีทผี่ า่ นมา
ทางบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ”
จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ประจ�ำปี 2561 (CGR) และยังเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในดัชนี
หุ้นเพื่อความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment
Index: THSI)
โดยสรุป ปี 2561 เป็นปีที่มีความท้าทายมากส�ำหรับธุรกิจ แต่
ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีผลการด�ำเนินงานที่ดี ก�ำไรก่อน
ดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคา ค่าใช้จา่ ยตัดจ่าย เป็นบวก ดิฉนั มี
ความยินดีทจี่ ะแจ้งให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า จากการทีม่ กี ระแส
เงินสดจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 2.5 พันล้านบาท คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับผลประกอบ
การประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 0.30 บาทต่อหุ้น ต่อที่ประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ ้ น ประจ� ำ ปี ครั้ ง ที่ 1/2562 คิ ด เป็ น อั ต ราส่ ว น
การจ่ายเงินปันผลถึงร้อยละ 84 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
พอของวิธกี ารบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงิน
ของบริษทั ฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้น
ตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชือ่ ถือ
ได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพือ่
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ เป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการยึดมัน่ ตาม การบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนด กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ใน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจากนี้ ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยตรวจสอบ เนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหาร
ภายในท�ำการสอบทานระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับการ ความเสีย่ งอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหาร
ต่อต้านการคอรัปชั่นในทุกๆ การตรวจสอบใหม่ที่ด�ำเนินการ ความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับ
โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการเพิ่มความครอบคลุม ความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่าง
การตรวจสอบการต่อต้านการคอรัปชั่นประจ�ำปีของบริษัทให้ กระบวนการนีจ้ ะเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาแผนการ
มากขึ้น ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อแนะน�ำของสมาคมส่งเสริม ตรวจสอบตามฐานความเสีย่ ง (risk-based audit plan) ซึง่ จะ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยเริ่มตั้งปี 2560
น�ำไปใช้ในปี 2562 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นผูท้ ที่ รงคุณวุฒิ
และมีประสบการณ์ดา้ น การบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี
วิศวกรรม และงานตรวจสอบภายใน โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุธาธรรม นาย
นพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2561 ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการในคณะกรรรมการตรวจสอบ

โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม ได้สอบทานและอนุมัติ
12 ครัง้ ซึง่ เป็นการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี การสอบทานรายการระหว่างกัน
และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของ
เข้าร่วมประชุมโดย
บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้
ตรวจสอบ บริหารเกีย่ วกับรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ คณะกรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี ภายใน
ตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯมีความ
การประชุมประจ�ำเดือน
8
8
เหมาะสมและเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯและผูถ้ อื หุน้
การประชุมประจ�ำไตรมาส
3
3
3
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุม

การประชุมประจ�ำไตรมาส
(โดยไม่มีผู้บริหาร)

1N1

1

1

การเข้าร่วมประชุมโดยผูบ้ ริหารเป็นการประชุมส�ำหรับวาระ
พิเศษ และแยกกับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

N1

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี อีกทั้ง
ได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบถ้วน
ของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ ความเพียง
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความ
เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
พอใจที่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตาม
มาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบ
การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียง
พอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้
กับบุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ทีส่ ำ� คัญซึง่ ได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงินตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกัน
ในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทส�ำนักงาน
อี ว าย จ� ำ กั ด เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ อี ก 1 ปี รวมถึ ง
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562 โดยน�ำเสนอคณะ
กรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ต่อไป

การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบ
ภายใน ซึ่ ง ในระหว่ า งปี 2561 ได้ เ น้ น ที่ ห น่ ว ยธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงหน่วยงานการค้า
ระหว่างประเทศ นอกจากนีฝ้ า่ ยตรวจสอบภายในยังสอบทาน
ความส�ำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับผู้บริหารเพือ่
ติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว อีกทั้ง ในไตรมาส
4 ของปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้ทำ� การตรวจสอบผัง
อ�ำนาจอนุมัติที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2562 โดยการตรวจสอบดังกล่าว เป็นการ
ตรวจสอบทีค่ รอบคลุมในหลายๆ แง่มมุ ของผังอ�ำนาจอนุมตั ทิ ี่
มีผลต่อกลุ่มบริษัท ทั้งในประเทศไทย กัมพูชา จีน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย และเวียดนาม

โดยสรุ ป คณะกรรมการตรวจสอบได้ ด� ำ เนิ น การอย่ า ง
ครอบคลุ ม และสอดคล้ อ งตามกฎบั ต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�ำเนินธุรกิจที่ดี มี
การใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยฯ ได้ปฎิบัติเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิด
เผยรายการระหว่างกันภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดีที่เน้นความ
โปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้นไป
อยู่เสมอทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (“CG Committee”)
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
และ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet)
และกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
และ นายจ๊าคส์ มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal)
ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้
ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรและมีการประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 ครัง้
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
•		
		
		
		
		
		

ทบทวนและเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับแผน
พัฒนาหลักการ นโยบาย และแนวทางปฎิบตั กิ ารก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เป็นไปตาม แบบ AGM Checklist
โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย โครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 (CGR) โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•		
		
		
		

ทบทวนและน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการ
น�ำหลักปฎิบัติและแนวปฎิบัติของหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
ไปปรับใช้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจ

บริษัทมีความยินดีที่จะรายงานว่าบริษัทได้รับการประเมิน
ที่คะแนนร้อยละ 97 ส�ำหรับโครงการประเมินคุณภาพการ
จัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมลงทุนไทย นอกจาก
นี้บริษัทยังได้รับการจัดอันดับในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ”
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2561 (CGR) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการไทย (IOD)

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน (N&R
Committee) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายนพพร
เทพสิทธา (ประธาน) นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie
Machet) และ นายปานเฉลิม สุธาธรรม และกรรมการบริหาร
1 ท่าน คือ นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ (Mr. Jacques Pastor)

•		
		
		
		
		

ก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริหาร โดยค่า
ตอบแทนจะถูกพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั
เทียบกับเป้าหมาย ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่นั้นจะถูกพิจารณาจากผลการประเมิน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่โดยคณะกรรมการบริษทั เพิม่ อีกด้วย

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฎิบตั หิ น้าที่
ตามกฏบัตร ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร และมีการ
ประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้

•		 การพัฒนานโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
		 และคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหารระดับสูงและพนักงาน
		 ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

•		 จัดท�ำนโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั ภายนอกบริษทั
•		 พัฒนาคุณสมบัติของกรรมการและน�ำเสนอกรรมการ 		 ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
		 บริษทั ใหม่แก่คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแต่งตัง้ 		 และกรรมการผู้จัดการ
•		 จัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับกรรมการผูจ้ ดั การ •		 น�ำเสนอหลักสูตรการอบรมทีเ่ กีย่ วข้องแก่คณะกรรมการ
		 บริษัท
		 ใหญ่และกรรมการผู้จัดการ
•		
		
		
		

ก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการ โดยค่าตอบแทน
จะถูกพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัท
จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผลประเมิน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
นายนพพร เทพสิทธา
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2561
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1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 		
ประธานกรรมการ
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
รองประธานกรรมการ
3. นายโก บัน เฮ็ง 		
กรรมการอิสระ
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 			
กรรมการอิสระ

Company Overview
Performance & Risk Management
Responsibilities of the board
Corporate Governance & CSR
Internal control & Internal audit
Management Discussion Analysis & Financial Statements
Company Information

5. นายนพพร เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการอิสระ
7. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการอิสระ
8. นายนิพนธ์ สุทธิมัย 		
กรรมการอิสระ

9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 		
กรรมการ
10. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 		
กรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นายเฟรเดริค การ์ด
กรรมการ
12. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 		
กรรมการบริหาร

13. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
14. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 		
กรรมการบริหาร
15. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการบริหาร
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นางสาวลักษณา
ทรัพย์สาคร
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
16 สิงหาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wharton Business School, University
of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
• 2555 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 13,860,000 หุ้น (0.881%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 400,000 หุ้น (0.025%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่
น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มนิ อล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วณิชภาค จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทาง
2555 – 2559 กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายชายน้อย
เผื่อนโกสุม
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ
13 สิงหาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี Higher Accounting มหาวิทยาลัย California College
of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
• หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 33/2557
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น
ที่ 3/2554
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษทั ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน
		
และคลังสินค้าให้เช่า
2559 – 2560 ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท พริมามารีน จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพือ่
		
สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน�้ำมันกลางทะเล
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
		
บริษทั แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตดี้ เี วลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
		
(มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันส�ำปะหลัง
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

นายโก บัน เฮ็ง
กรรมการอิสระ

อายุ 70 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
1 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายพีรศิลป์
ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 65 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of 13 พฤษภาคม 2556
Singapore
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor’s Degree in Applied Chemistry, University of Singapore
• บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University ประเทศญีป่ นุ่
การอบรม
การอบรม
• 2561: Cybersecurity Governance, KCL Group
• 2548 Director Accreditation Program (DAP)
• 2560: Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”,
The Economist Intelligence Unit
หุ้นในบริษัท -ไม่มี• 2560: SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
of ACs in Valuation and Impairment of Assets
ประสบการณ์การท�ำงาน
• 2560: Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
บริษัทจดทะเบียน
• 2560: Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
Institutes of Directors
• 2559: Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
• 2559: Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
		
ประเภทธุรกิจ รับผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
• 2559: Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC
บริษัทและหน่วยงานอื่น
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี 2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
		
ประเภทธุรกิจ ปรึกษาทางธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จ�ำกัด
2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2559 – 2560
รองประธานกรรมการบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) 2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภธนา จ�ำกัด
บริษัทและหน่วยงานอื่น
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าส�ำนักงาน
2558 – ปัจจุบัน
		
		
		
		
2557 – ปัจจุบัน
		
2556 – ปัจจุบัน
		
		
2554 – ปัจจุบัน
		
		
		
2558 – 2561
		
		
2556 – 2558
		

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงที่ท�ำหน้าที่		
รักษาผลประโยชน์
กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,
ประเภทธุรกิจ การศึกษา
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog
Group Bhd.
ประเภทธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต้นน�้ำและกลางน�้ำ
ด้านน�้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท
Cue Energy Resources Limited
ประเภทธุรกิจ ส�ำรวจและผลิตน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
กรรมการ บริษัท Linc Energy Limited
ประเภทธุรกิจน�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายนพพร
เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรม
• 2561 หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุน่ 19
• 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยี		
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบัน		
ฝึกอบรม Omega Performance (Moody’s Analysis)
• 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
• 2548 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 			
		
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
		
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) 		
		
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – 2561 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่ม		
		
ผลิตภัณฑ์เคมี
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
		
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการน�ำเข้าและส่งออก
2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและ
		
ก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการขนส่ง
2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการอิสระ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
23 กุมภาพันธ์ 2553
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน, ESCP-EAP
• Bachelor’s Degree in Math and Science
• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008
การอบรม
• 2561 Building Strategic Agility with Objectives and Key Results
(OKR)
• 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for
business sustainability
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2553 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2552 - ปัจจุบัน ประธาน Franco, Thai Chamber of Commerce in
		
charge of HR Committee
		
ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ
2554 – 2560 รองประธาน EABC ( European Association for
		
Business and Commerce)
2551 - 2552 ประธาน French International School of Bangkok
		
ประเภทธุรกิจ การศึกษา
2550 - 2551 ที่ปรึกษาด้านการบริหาร
		
และทีมงาน FP Coaching to Lead (Thailand)
		
ประเภทธุรกิจ การศึกษา

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

นายปานเฉลิม
สุธาธรรม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

นายนิพนธ์
สุทธิมัย
กรรมการอิสระ

อายุ 60 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
อายุ 65 ปี
16 กุมภาพันธ์ 2549
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
14 มิถุนายน 2547
• Master’s Degree in Operational Research, London School of
คุณวุฒิทางการศึกษา
Economics, UK
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bridgeport, CT,
• Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
• ปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี Babson College, MA,
• 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating
ประเทศสหรัฐอเมริกา
with Strategy and Performance
การอบรม
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of
• 2549 Audit Committee Program (ACP)
the Board
• 2548 Director Accreditation Program (DAP)
• 2549 Audit Committee Program (ACP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มี• 2549 Director Accreditation Program (DAP)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี หุ้นในบริษัท -ไม่มีประสบการณ์การท�ำงาน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
บริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์การท�ำงาน
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทจดทะเบียน
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – 2561 กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
2560 – 2561 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยง
		
ประเภทธุรกิจ อาคารส�ำนักงานให้เช่า
		
และรักษาการผู้อ�ำนวยการแผนก Cargo sales
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2559 – 2560 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2555 – 2558 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2542 – ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited
		
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล
2548 – 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
17 พฤศจิกายน 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา,
Ecole Supérieure des Travaux Publics
การอบรม -ไม่มีหุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2550 – ปัจจุบัน ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท COLAS S.A. Group
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2545 – 2550 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท SAUR Group
		
ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการน�้ำและของเสีย
2544 – 2545 กรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
		
บริษัท BOUYGUES CONSTRUCTION
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2541 – 2545 ประธาน และกรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
		
บริษัท BOUYGUES OFFSHORE
		
ประเภทธุรกิจ Oil services construction
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายสมจิตต์
เศรษฐิน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 66 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
29 เมษายน 2537
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
• 2557 National Director Conference
• 2557 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)
• 2556 Director Certification Program (DCP)
• 2546 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 30,000,000 หุ้น (1.906%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,500,000 หุ้น (0.667%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่
น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2548 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2529 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุดบิ สารสกัดจากพืช

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

นายเฟรเดริค การ์ด
กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 47 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
11 พฤษภาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์, École Centrale de Paris and the Royal Institute
of Technology in Stockholm
การอบรม
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, Bocconi (Milano)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2561 – ปัจจุบัน International Managing Director, Colas S.A. Group
		
ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน
2558 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการ
		
Northern Europe and Middle East, Colas S.A. Group
		
ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน
2556 – 2558 Regional Manager - Indian Ocean Area,
		
Colas S.A. Group
		
ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน
2554 – 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่, Colas subsidiary,
		
Reunion island
		
ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน
2545 – 2554 Project Director, Saipem, Russia, Italy, France
		
ประเภทธุรกิจ : Oil and Gas services
2537 – 2545 Project Engineer, Bouygues Offshore, Nigeria,
		
Russia
		
ประเภทธุรกิจ : Oil and Gas services

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
1 สิงหาคม 2543
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 		
School, MA, USA
• Ecole Nationale Suprieure d’ Arts et Metiers
การอบรม
• 2556 Director Certification Program (DCP)
• 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 2,150,000 หุ้น (0.137%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office 		
		
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
		
บริการด้านที่ปรึกษายางมะตอย
2532 – 2535 กรรมการผูจ้ ดั การ COLAS AJMC, Mauritius Island
2529 – 2532 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas Mayotte,
		
Comoro Island
2526 – 2529 ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas GTR, Morocco
2523 – 2526 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas Guinea Brissao, 		
		
West Africa
2521 – 2523 ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas TOGO and BENIN,
		
West Africa

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายชัยวัฒน์
ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้จัดการ

อายุ 58 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
13 กุมภาพันธ์ 2545
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool)
ประเทศอังกฤษ
การอบรม
• 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
• 2557 National Director Conference
• 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
• 2546 Director Certification Program (DCP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 2,400,000 หุ้น (0.152%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2542 – 2545 ผู้อ�ำนวยการสายการตลาด
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2536 – 2538 ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2535
ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 53 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาบัณฑิต การเงินองค์กร (Corporate Finance)
มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส
การอบรม
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 600,000 หุ้น (0.038%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2543 – 2554 International Finance Manager, COLAS S.A. 		
		
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2539 – 2543 Deputy International Finance Manager,
		
COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

นายสิทธิลาภ
ทรัพย์สาคร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
10 พฤษภาคม 2544
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
• 2555 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 17,025,000 หุ้น (1.082%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่
พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ
		
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทาง

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้บริหารบริษัท
นายโก๊ะ ไล้ ฮวด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – สายบัญชีและการเงิน
อายุ 59 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Chartered Association of Certified Accountant (UK)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
หุน้ ในบริษทั ตนเอง 2,084,500 หุน้ (0.132%)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2557 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – บัญชีและการเงิน
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – 2556
ผูอ้ ำ� นวยการสายบัญชีและงบประมาณ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2552 – ปัจจุบนั
กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน
		
บริษทั Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd
		
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
2547 – 2551
Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd.
		
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
นายอูกส์ เดอชอง
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
อายุ 50 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works
• University of Technology Degree, Civil Engineering Option
การอบรม
• 2558 Director Certification Program (DCP)
• 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุน้ ในบริษทั ตนเอง 500,000 หุน้ ( 0.032%)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2559
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2556
กรรมการ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2554 – ปัจจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร Colas Asia area
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2547 – 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ Colas South Africa (Pty) Ltd
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2538 – 2547
ผูจ้ ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร COLAS Asia area
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2533 – 2537
ผูจ้ ดั การโครงการ COLAS France, Morocco, India
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
อายุ 48 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรัง่ เศส
หุน้ ในบริษทั ตนเอง 100,000 หุน้ (0.006%)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2548 – 2554
ผูอ้ ำ� นวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2555 – 2560
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd.
		
ประเทศออสเตรเลีย ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2543 – 2547
กรรมการผูจ้ ดั การ COLAS South Africa (Pty) Ltd. 			
		
ประเทศอเมริกาใต้ ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2541 – 2542
กรรมการผูจ้ ดั การ COLAS East Africa Ltd.
		
ประเทศเคนยา ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

26

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
อายุ 52 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France
• ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA
การอบรม
• 2557 Director Certification Program (DCP)
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2559 – ปัจจุบนั
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2550 – 2558
ประธานกรรมการ Colas Companies ในประเทศ			
		
อินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2548 – 2549
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาด North & Central Europe, 		
		
Shell International ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มัน และก๊าซธรรมชาติ
2544 – 2547
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการตลาด Construction Specialties – 		
		
Asia Pacific, Shell Oil Products
		
ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มัน และก๊าซธรรมชาติ
2540 – 2543
ผูอ้ ำ� นวยการทัว่ ไป Shell Bitumen Vietnam
		
ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
2538 – 2539
ผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream)
		
ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงินองค์กร
อายุ 71 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
• Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หุน้ ในบริษทั ตนเอง 1,503,000 หุน้ (0.095%)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2545 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงินสินเชือ่ และกฎหมาย
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 – 2545
ผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่ -ไม่ม-ี
นายชาญชัย โลหะประธาน
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
อายุ 52 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Victoria University of 			
Technology เมลเบิรน์ ออสเตรเลีย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2560 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2555 – 2559
รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ
		
บริษทั สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ�ำกัด
2554 – 2555
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Bangkok Komatsu Sales
2551 – 2554
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Pidilite Bamco

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

นายสุพฒ
ั น์ พิพธิ วรรณ
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
อายุ 49 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2559 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการสายการผลิต
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2544 – 2558
ผูจ้ ดั การโรงงาน ประเทศไทย
		
บริษทั การ์เดียนอินดัสทรีส จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ ลิตกระจกโฟลต (float glass) และ
		
ผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป (fabricated glass)
นายสรนารถ นันทมนตรี
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
อายุ 45 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หุน้ ในบริษทั ตนเอง 450,000 หุน้ (0.029%)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2558 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการสายการตลาดต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557
ผูจ้ ดั การโรงงานนครราชสีมา
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2556
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และ
		
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พเิ ศษ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – 2555
ผูจ้ ดั การกลุม่ ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 – 2557
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสฝ่ายเทคนิค
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2547 – 2553
ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด KEMAMAN BITUMEN COMPANY
		
SDN. BHD. (Malaysia) ประเภทธุรกิจ โรงกลัน่ ยางมะตอย
2538 – 2544
วิศวกรโยธา บริษทั ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทาง
นางพันธ์สริ ิ สุตเธียรกุล
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพือ่ สังคม
อายุ 59 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท คณะภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 			
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2559 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและ
		
กิจกรรมเพือ่ สังคม บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2559
ผูอ้ ำ� นวยการสายการตลาดในประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2555
President Asia Pacific & Global Branding
		
กลุม่ บริษทั มหพันธ์ไฟเบอร์ซเี มนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซเี มนต์
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2556 – 2557
ผูจ้ ดั การประจ�ำประเทศไทย
		
บริษทั วิลเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครือ่ งสุขภัณฑ์เซรามิก
2552 – 2553
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ ลิตเครือ่ งสุขภัณฑ์

นางอุดมพร พันธุแ์ พทย์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุ 57 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล 		
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หุน้ ในบริษทั ตนเอง 1,017,000 หุน้ (0.065%)
คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2554 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 – 2553
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2543 – 2549
ผูจ้ ดั การกลุม่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่ -ไม่ม-ี
นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารกลุม่ ธุรกิจเรือ
อายุ 44 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเดินเรือ Antwerp Maritime Academy,
Antwerp, ประเทศเบลเยีย่ ม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝรัง่ เศส
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2556 – ปัจจุบนั
ผูอ้ ำ� นวยการกลุม่ ธุรกิจเรือ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั และหน่วยงานอืน่
2555 – 2556
Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo
		
Trade Sector Manager ส่วนภูมภิ าค - เอเชีย AXA 			
		
Corporate Solutions
		
ประเภทธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านความเสีย่ ง
2551 – 2555
ผูจ้ ดั การบริหารความเสีย่ งทางทะเลส่วนภูมภิ าค – เอเชีย 		
		
AXA Corporate Solutions
		
ประเภทธุรกิจ ทีป่ รึกษาด้านความเสีย่ ง
2548 – 2551
ต้นเรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ
		
ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล
2539 – 2548
นักเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล
นายธนพล เหล่าศิรพ
ิ งศ์
เลขานุการบริษทั ฯ
อายุ 34 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• 2561 Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok
• 2560 Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses
and Investors
• 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG)
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
• 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษทั (CSP)
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษทั จดทะเบียน
2558 – ปัจจุบนั
เลขานุการบริษทั ผูจ้ ดั การฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการองค์กร 		
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2558
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2557
เจ้าหน้าทีอ่ าวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธรุ กิจต่างประเทศ
		
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ธนาคาร
บริษทั และหน่วยงานอืน่ - ไม่มี รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการผู้จัดการ

รองกรรมการ
ผู้จัดการ
สายธุรกิจการค้า
และพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจประเทศไทย

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายขายและ
การตลาด
ในประเทศ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มธุรกิจเรือ

รองกรรมการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
สายธุรกิจการค้า สายธุรกิจก่อสร้าง
ระหว่างประเทศ

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายการค้า
ระหว่างประเทศ

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

รองกรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ

ผ้จู ดั การประจำ�ประเทศ
กัมพูชา
จีน
อินโดนีเซีย
เวียดนาม

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน

ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผู้อำ�นวยการ
ผู้ช่วยรองกรรมการ
ฝ่ายการเงินองค์กร
ผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
การประกันภัยและกฎหมาย
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย-ในประเทศ ยางมะตอย-ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
KBC (100%)

TBC (99.99%)

Kemaman Bitumen
Company Sdn. Bhd.
(50%)

BA

Borneo Asphalt
Sdn. Bhd.

TAC (100%)

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด

Tipco Asphalt
(Cambodia) Co., Ltd.

RY (99.99%)

HR (100%)

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด

Highway Resources
Pte. Ltd.
(100%)

HRT2/

KOC (100%)

Highway Resources
Trading Pte. Ltd.
(100%)

Kemaman Oil
Corporation Sdn. Bhd.

ADCo

(20%)

KBT (10%)

1/

KBC Trading Sdn. Bhd.

Asphalt Distribution
Co., Ltd.

ABS3/ (99.98%)
PT Asphalt Bangun
Sarana

TAL (75%)4/

Tipco Asphalt Lao
Co., Ltd.

PAP5/ (40%)
Phoenix Asphalt
Philippines, Inc.

TIH (100%)

Tasco International
(Hong Kong) Ltd.
(51%)

กลุ่มธุรกิจเรือ
TMC (99.99%)

บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด

TS (99.99%)

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
TSS (25%)
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด

CS (40%)

Colasie Co., Ltd.

(99.99%)

TWS
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด

AMC (99.99%)

บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ำกัด

DS (99.99%)
บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ำกัด

BMC (99.99%)
บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ำกัด

ADS (100%)

AD Shipping Pte. Ltd.

RTL (100%)

Reta Link Pte. Ltd.

PBS (100%)

Pacific Bitumen
Shipping Pte. Ltd.

ZJ

Zhenjiang
Tipco Asphalt Co., Ltd.
(51%)

LF

Langfang Tongtai Road
Material Co., Ltd.
(100%)

TX

Tipco Asphalt
(Xinhui) Co., Ltd.
(100%)

GTT

Guangzhou Tipco
Asphalt Trading Co., Ltd.
(50%)

ABT

Asia Bitumen Trading
Pte. Ltd.

1/ บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 20 โดยบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และร้อยละ 10 โดย
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
2/ บริษัท KBC ENERGY PTE. LTD. เปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท Highway Resources Trading Pte. Ltd. ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561
3/ บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท PT Saranaraya Reka Cipta (SRC) และร้อยละ 49 ในบริษัท PT Sarana
Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)
4/ Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. ได้ถูกจัดตั้งวันที่ 12 มกราคม 2561
5/ จัดตั้งบริษัท Phoenix Asphalt Philippines, Inc. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มี 2 กลุม่ กลุม่ แรก คือ บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สาคร ซึง่ เป็นผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ฯ
และกลุม่ ทีส่ องคือ บริษทั โคลาส ซึง่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบ�ำรุงโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบคมนาคมจาก
ประเทศฝรัง่ เศส บริษทั โคลาส ได้กลายมาเป็นผูถ้ อื หุน้ ในปี 2543 โดยถือหุน้ จ�ำนวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบนั ได้เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 31.2
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญากับบริษทั โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษทั ฯ ได้รบั ความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด ซึง่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทปี่ ระเทศฝรัง่ เศส
และสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พเิ ศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดงั นี้
ล�ำดับที่
ผูถ้ อื หุน้
1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS
2. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
3. ตระกูลทรัพย์สาคร
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
5. UBS AG LONDON BRANCH
6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
7. นายชูวงศ์ เตี่ยนซื่อ
8. นายพิชิต เลิศต�ำหรับ
9. นายไชยวัฒน์ ศิวสิริการุณย์
10. นายชิติพัทธ์ ธรรมกาศ
11. อื่น ๆ
		รวม

จ�ำนวนหุน้
490,731,040
369,881,660
109,845,000
55,561,484
29,322,600
16,966,628
16,362,000
10,109,700
7,550,000
6,060,000
461,431,458
1,573,821,570

%
31.181
23.502
6.980
3.530
1.863
1.078
1.040
0.642
0.480
0.385
29.319
100.000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมร้อยละ 4.196 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด

นโยบายการจ่ายปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่าย
เงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก�ำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึง
ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต
รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้
หน่วย: บาท
ปันผล/หุ้น

2557
0.2

2558
0.9

2559
0.9

2560
1.2

2561
0.31/

2557 ตัวเลขปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น
1/
รวมปันผลประจ�ำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่อัตรา 0.3 บาทต่อหุ้น
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
ในปี 2560 รายได้ทลี่ ดลงนัน้ สอดคล้องกับราคาน�ำ้ มันดิบทีล่ ดลง โดยร้อยละ 99.16 ของรายได้ทงั้ หมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับปิโตรเลียม สัดส่วนของปริมาณยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามล�ำดับ
เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2559 2560 และ 2561 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
สายผลิตภัณฑ์ / กลุม่ ธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั ฯ ร้อยละ

2559

2560

2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

-

16,514.95

67.97

19,729.08

68.40

18,245.57

65.48

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด

99.99

1,576.98

6.49

1,648.25

5.71

1,432.52

5.14

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด

99.99

745.38

3.07

912.95

3.17

691.49

2.48

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

100.00

420.56

1.73

702.61

2.44

598.02

2.15

KOC และ KBC และบริษัทย่อย

100.00

907.14

3.73

1,308.07

4.53

1,734.63

6.23

TIH และบริษัทย่อย

100.00

1,566.25

6.45

1,002.61

3.48

1,731.42

6.21

Highway Resources Pte Ltd. และบริษทั ย่อย

100.00

1,148.78

4.72

1,448.29

5.02

1,535.54

5.51

PT Asphalt Bangun Sarana และบริษทั ย่อย

99.98

891.88

3.67

1,357.71

4.71

1,619.41

5.81

Tipco Asphalt Lao Co.,Ltd.

75.00

-

-

-

-

41.06

0.15

23,771.92

97.83

28,109.57

97.46

27,629.66

99.16

1. ธุรกิจยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับปิโตรเลียม
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

รวม 		
2. กลุ่มธุรกิจเรือ
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด

99.99

68.26

0.28

60.70

0.21

63.02

0.23

บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ำกัด

99.99

710.76

2.93

458.37

1.59

66.83

0.24

บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ำกัด

99.99

249.90

1.03

238.32

0.82

117.34

0.42

บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ำกัด

99.99

324.52

1.34

253.35

0.88

239.39

0.86

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด

99.99

341.95

1.41

274.56

0.95

294.83

1.06

AD Shipping Pte. Ltd.

100.00

124.34

0.51

96.94

0.33

96.00

0.34

Reta Link Pte. Ltd.

100.00

78.03

0.32

62.62

0.22

66.63

0.24

Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.

100.00

-

-

51.04

0.18

244.11

0.88

(6.72) (1,345.14)

(4.66)

(1,185.89)

(4.26)

หัก รายการระหว่างกัน 		

(1,631.91)

รวม 		

265.85

1.09

150.76

0.52

2.26

0.01

รายได้จากการขายและบริการ 		

24,037.77

98.93

28,260.33

97.98

27,631.92

99.17

รายได้อื่นๆ 		

256.98

1.06

582.13

2.02

232.62

0.83

รวมรายได้ทั้งหมด 		

24,294.75

100.00

28,842.46

100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

27,864.54 100.00

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

โรงงานผลิต คลังนำ�มันและยางมะตอย

หลางฝาง

เจิ้นเจียง
บาฮาเดอร์กาห์
เจฮานซี

สวาลี

สำ�นักงานตัวแทน ณ เมืองกวางโจว
ฮาลเดีย

ซินฮุ้ย
ไฮฟอง

วาชิ
สำ�นักงานตัวแทน
ณ ประเทศอินเดีย

มังกะลอร์

ยูลูเบอร์เรีย
วิศาขาปัตตานัม

เว้

สำ�นักงานตัวแทน
ณ ประเทศพม่า

สำ�นักงานตัวแทน
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

Batangas

คัมรานห์
เชนไน
สุราษฎร์ธานี
อาเจะห์
เมดัน

Kemaman Bitumen Company
Sdn. Bhd.

ซาราวัค

ดูริ

ซัมปิต
ปาเล็มบัง

คลังสินค้า

เวียงจันทร์
พิษณุโลก
นครราชสีมา
พระประแดง
ปอยเปต (กัมพูชา)
ระยอง
โฮจิมินห์
กำ�ปอต (กัมพูชา)

บาลิก์ปาปัน

Batulicin1/

Highway Resources Pte Ltd.
Asia Bitumen Trading Pte Ltd.

ชีวันดาน

โรงกลั่นยางมะตอย
โรงงานผลิตยางมะตอยนำ�
โรงงานผลิตยางมะตอย PMA
สำ�นักงานตัวแทน
1/ Temporary floating storage at Batu Licin

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงาน
และการบริหารความเสี่ยง
36		 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
38		 การดำ�เนินงาน
42		 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
วัตถุดิบและแหล่งจัดหาวัตถุดิบ
ยางมะตอยแอสฟัลต์ซเี มนต์ ซึง่ ได้จากกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มัน
ดิบถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตยางมะตอยน�ำ้ ยาง
มะตอยคัตแบค ยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และ
ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt Cement)
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จาก
โรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย และสั่งซื้อจากโรงกลั่นอื่นๆ ทั้ง
จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่ง
ใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว ท�ำให้สามารถควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบหลักได้

วัตถุดิบการผลิตอื่นๆ
สารเคมี ที่ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ ใ นการผลิ ต ยางมะตอยนํ้ า และยาง
มะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์น�ำเข้ามาจากประเทศ
ต่างๆ คิดเป็นประมาณร้อยละ10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้
ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายใน
ประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสั่งซื้อน�้ำยางพาราที่มีส่วน
ผสมแอมโมเนียต�่ำจากแหล่งในประเทศมาใช้ในการผลิต
ยางมะตอย ผสมยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วย
ยางพาราธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt
Cement) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สารเคมีที่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
•		
		
		
•		
		
		
		
		

ตัวท�ำละลาย (Solvents) เป็นสารเคมีที่ราคาจะแปรผัน
ไปตามระดับราคานาํ้ มัน สามารถสัง่ ซือ้ จากผูผ้ ลิตภายใน
ประเทศได้และไม่มีปัญหาเรื่องสารเคมีขาดตลาด
Emulsifiers เป็นสารเคมีที่ทางบริษัทฯ ต้องใช้หลาย
ประเภทในการผลิต และสามารถสั่งซื้อทั้งจากผู้ผลิต
ในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย หรือสัง่ ซือ้ จาก
แหล่งภายในประเทศ โดยราคาตลาดของวัตถุดบิ ประเภท
เหล่านี้มักจะค่อนข้างคงที่

•		 ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลืน่ ได้แก่ น�ำ้ มันเครือ่ ง น�ำ้ มันเกียร์
		 น�ำ้ มันไฮโดรลิค ทีส่ งั่ ซือ้ จากโรงกลัน่ ในประเทศเกาหลีใต้
		 และผู้ค้าน�้ำมัน
ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้รวมแนวคิดการตระหนักถึงการประกอบ
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (sustainability awareness) เข้าในกระบวน
การจัดซื้อจัดจ้างของทางบริษัทฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมแนวนี้
ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ได้มีการ
ก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขึ้นมา โดยมีการ
ก�ำหนดเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ ง่ ุ เน้นผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และการด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม
นอกเหนือไปจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปรกติ
ในการส่งเสริมความตระหนักในเรื่องของการประกอบธุรกิจ
อย่างยั่งยืนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ทางบริษัทฯได้มี
การจัดตัง้ ทีมงานซึง่ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ
ในบริษัทฯ ด�ำเนินการไปเยี่ยมกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่ายประจ�ำปี
เพื่อประเมินการประกอบธุรกิจของตัวแทนจ�ำหน่ายในมิติ
ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG)
ทัง้ นีก้ ลุม่ บริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดซือ้ จัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็น green products เช่น สินค้าที่ช่วยประหยัด
พลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ยังคงช่วยอุดหนุนซื้อ
สินค้าจากตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศ
กลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง

•		
		
		
		
		
		
		
		
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
•		 ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่าง •		
		
		 ประเทศ
		
•		 น�้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน�้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่น
		
		 น�้ำมันและผู้ค้าน�้ำมัน
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ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซเี มนต์ (Asphalt Cement)
โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซีย กลั่นยาง
มะตอยเอซีจากน�ำ้ มันดิบชนิดหนัก (heavy crude) โดย
ยางมะตอยเอซีนั้นมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของผลผลิต
ทั้งหมดที่กลั่นออกมาจากโรงกลั่น ยางมะตอยเอซีนั้น
มีหลายเกรด คือ 20/30 40/50 และ 60/70 บริษทั ฯ จะจัดซือ้
ยางฯ จากโรงกลัน่ ยางมะตอยทัง้ ในและต่างประเทศ เพิม่
เติม ในกรณีที่ความต้องการยางมะตอยอยู่ในระดับสูง
ยางมะตอยนํา้ หรือแอสฟัลต์อมิ ลั ชัน (Asphalt Emulsion)
เป็นการน�ำยางมะตอยเอซี น�ำ้ และสารเคมีมาผสมเป็นเนือ้
เดี ย วกั น ท� ำ ให้ ย างมะตอยน�้ ำ นั้ น ความเป็ น มิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ด้วยการลดมลพิษจากการระเหย

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		
		
		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ของน�้ำมันก๊าดสู่บรรยากาศ ยางมะตอยน�้ำ อิมัลซิไฟล์
แอสฟัลต์ไพร์ม (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP
นัน้ เป็นสินค้าตัวใหม่ทถี่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ แทนยางมะตอย
น�้ำมันหรือคัตแบกแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) ซึ่ง
จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
และซ่อมแซมถนน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตรายแรก
ในประเทศที่กรมทางหลวงให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ดัง
กล่าว
ยางมะตอยน�ำ้ มันหรือคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt)
เป็นการน�ำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี
(Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะ
กับงานไพร์มโคท (Prime Coat) ปัจจุบันยางมะตอย
ชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูง และไม่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer
Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษ
ซึ่งได้จากการผสมของสารประเภท Polymer กับยาง
มะตอยเอซีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจะท�ำให้มีคุณสมบัติ
เหนือกว่ายางมะตอยเอซี เช่น จุดอ่อนตัว (Softening
Point) สูงขึน้ การยืดหยุน่ ตัว (Elastic Recovery) มากขึน้
ความสามารถในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความ
แข็งแรง (Toughness and Tenacity) ทีส่ งู ขึน้ คุณสมบัติ
เหล่านีท้ ำ� ให้เกิดแรงเสียดทานทีม่ ากขึน้ บนพืน้ ผิวทางหลวง
ท�ำให้เมือ่ น�ำมาใช้ทำ� ผิวถนนทางหลวงและผิวทางรันเวย์
สนามบิน แล้วยางมะตอย PMA จะท�ำให้ถนนมีอายุการ
ใช้งานทีย่ าวนานกว่าเมือ่ เปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอย
เอซี นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้พัฒนาการน�ำเอาน�้ำยาง
พาราธรรมชาติเข้มข้นมาผสมเข้าไปในยางมะตอยเอซี หรือที่
กรมทางหลวงเรียกชือ่ อย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลต์
ซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural
Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ พาราเอซี
(Para AC) ยางมะตอยพาราเอซี เหมาะส�ำหรับการก่อสร้าง
ซ่อมแซมและบูรณะ ผิวทางทีม่ ปี ริมาณการจราจรสูง ในปี
2560 กลุ่มบริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
ยางมะตอย Para AC เกรดพิเศษ ทีป่ ระกอบด้วยยางพารา
ธรรมชาติเข้มข้น ซึง่ สามารถลดกลิน่ และมลภาวะระหว่าง
การผลิตและระหว่างงานฉาบผิวถนนได้

•		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		

มอดิฟายด์แอสฟัลต์อมิ ลั ชัน (Modified Asphalt Emulsion)
หรือพาราแอสฟัลต์อมิ ลั ชัน (Natural Rubber Modified
Asphalt Emulsion) เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอย
น�้ำที่ใช้น�้ำยางพาราเข้มข้นมาผสม และน�ำไปใช้ในงาน
ฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal) มี
ความสามารถในการต้านทานการลืน่ ไถล (Skid Resistance)
ทีส่ งู ขึน้ ช่วยเพิม่ ความปลอดภัยขณะขับขีม่ ากยิง่ ขึน้ รวม
ทัง้ ยังสามารถเปิดการจราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา
เพียง 1 ชั่วโมง ซึ่งเทียบกับการฉาบผิวทางแบบเดิมที่ใช้
ยางมะตอยน�ำ้ ทัว่ ไป ทีต่ อ้ งใช้เวลานานมากกว่า 4 ชัว่ โมง
ยางมะตอยชนิดผสมส�ำเร็จ (Premix) เป็นผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุง 20 กิโลกรัมและสามารถน�ำ
ไปใช้งานได้ทนั ที เป็นการน�ำหินหรือมวลรวม (Aggregates)
ที่มีการคัดขนาดพิเศษ กับแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt
Emulsion) หรือยางมะตอยน�ำ้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยเฉพาะ
เติมสารเคมีเพือ่ เพิม่ คุณสมบัตพิ เิ ศษช่วยในการยึดเกาะตัว
ใช้งานง่าย เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้งานในการซ่อมแซม
ผิวจราจร ซ่อมหลุม หรืองานถนนเล็กๆ
Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยาง
มะตอยเอซีผสมด้วยมวลสารที่มีคุณสมบัติคงทนต่อ
สภาวะอากาศที่มีความผันผวนของอุณหภูมิสูง มีความ
ยืดหยุน่ ตัวสูงและความสามารถในการเกาะติดทีส่ งู และ
เหนียวแน่น ใช้ส�ำหรับหยอดรอยต่อระหว่างช่วงพื้นผิว
หรือถนนคอนกรีต
น�ำ้ มันก๊าด (Kerosene), Naphtha, Atmospheric Gas Oil
(AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ซึ่งได้มาจากขั้น
ตอนการกลัน่ จากโรงกลัน่ ยางมะตอยทีป่ ระเทศมาเลเซีย
โดยบริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้
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การดำ�เนินงาน
โรงกลั่นยางมะตอยและการด�ำเนินการในมาเลเซีย
โรงกลั่นยางมะตอยซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย
Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (“KBC”) เป็น
โรงกลัน่ เดียวในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทถี่ กู ออกแบบ
มาเพื่อการกลั่นน�้ำมันดิบชนิดหนัก (heavy crude) เพื่อให้ได้
ผลผลิตยางมะตอยคุณภาพ รวมถึง Atmospheric Gas Oil
(AGO), Vacuum Gas Oil (VGO) และ Naphtha ในปี 2561
KBC สามารถกลั่นน�้ำมันดิบปริมาณ 6.5 ล้านบาร์เรล โดยได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ป็ น ยางมะตอยคุ ณ ภาพสู ง 783,000 ตั น และ
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมอืน่ ๆ 246,000 ตัน ทัง้ นีป้ ริมาณการผลิตของ
KBC นัน้ ต�ำ่ กว่าเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้สบื เนือ่ งมาจากปริมาณน�ำ้ มัน
ดิบทีไ่ ด้รบั จากผูผ้ ลิตหลักน้อยกว่าทีค่ วรจะเป็น ในปีนเี้ ป็นทีน่ า่
ภูมิใจว่าโรงกลั่นมีค่าความน่าเชื่อถือ (Plant reliability) อยู่ที่
ร้อยละ 99.7 นอกจากนี้ KBC ด�ำเนินงานตามมาตรฐานสากล
ที่ได้การรับรองทั้ง ISO9001 ISO14001 และ OHSAS18001
ซึ่งทางโรงกลั่นได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานเหล่านี้
จนถึงเดือน กันยายนปี 2564

จะขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซียฝั่งตะวันออกของเกาะ
บอร์เนียว ซึ่งแผนงานคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมด�ำเนินการได้
ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และนับเป็นส่วนหนึ่งของทาง
กลุม่ บริษทั ฯ ทีม่ กี ารผลักดันเพือ่ เพิม่ สัดส่วนทางการตลาดยาง
มะตอยในแถบมาเลเซียตะวันออก

ตลาดภายในประเทศ
ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศ
ในปี 2561 มี จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 1.15 ล้ า นตั น โดยแบ่ ง เป็ น
แอสฟัลต์ซีเมนต์จ�ำนวน 0.84 ล้านตัน และอีก 0.31 ล้านตัน
เป็นยางมะตอยน�้ำและยางมะตอยชนิดอื่น ๆ อาทิเช่น คัต
แบคแอสฟัลต์ โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางมะตอย
แอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ
(Natural Rubber Modified Asphalt Cement) โดยในปี
2561 ความต้องการยางมะตอยลดลงร้อยละ 11 เมื่อเทียบ
กับปี 2560 อุปสงค์ของยางมะตอยที่ลดลงมีสาเหตุจากการ
ตัดงบประมาณพิเศษจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐใน
ปีที่ผ่านมา
ในฐานะผู้น�ำด้านการผลิตยางมะตอยในไทย บริษัทฯ ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ลูกค้า
จากคุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม การน�ำเสนอเทคโนโลยีและ
สินค้าใหม่สู่ตลาด บริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงการส่งมอบ
สินค้าที่ตรงต่อเวลา และการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อ
เนื่อง ท�ำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของน�้ำยางพาราได้ ทางบริษัทฯขอเน้นว่า นี่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาตั้งแต่ปี 2559
และขณะนี้ได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความไว้วางใจจาก
กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนท้องถิน่
และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส�ำหรับการน�ำยางมะตอย
ผสมยางพารามาใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน

โรงกลัน่ ด�ำเนินงานโดยยึดหลักของการบริหารความเสี่ยงเป็น
ส�ำคัญในทุกขั้นตอนของการท�ำงาน อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 5
กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บ
น�ำ้ มันดิบในพืน้ ที่ Area 10 เหตุการณ์ในครัง้ นีไ้ ด้สะท้อนให้เห็น
ถึงความส�ำคัญของมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะกับ
ธุรกิจทีต่ อ้ งมีการเปิดเครือ่ งจักรท�ำงานตลอดเวลาอย่างเช่นโรง
กลั่นน�้ำมัน จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ ท�ำให้ถังเก็บน�้ำมัน
ดิบได้รบั ความเสียหายโดยสิน้ เชิง 2 ถังและอีก 1 ถังได้รบั ความ
เสียหายเพียงบางส่วน ในครั้งนั้นหน่วยงานดับเพลิงของทาง
โรงกลั่นได้ร่วมประสานกับหน่วยงานดับเพลิงของทางการใน
การควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็วและสามารถจ�ำกัดขีดความ
เสียหายจากเพลิงไหม้ครั้งนี้ได้ หลังจากเหตุการณ์นี้ ทางโรง
กลั่นได้มีการทบทวนระบบการรับมือกับอัคคีภัยของโรงกลั่น
ซึง่ ได้มกี ารว่าจ้างทีป่ รึกษาเข้ามาเพือ่ ปรับปรุงระบบการรับมือ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานทีด่ ที สี่ ดุ และกฎระเบียบของทางการ
จากการทบทวนครัง้ นี้ โรงกลัน่ จะสามารถรับรูไ้ ด้ถงึ ข้อปรับปรุง โครงการงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2561
รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพือ่ ใช้ในการพัฒนาระบบรับมือกับ มีดังต่อไปนี้
อัคคีภัยที่ดีขึ้นกว่าเดิม มีความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ การฉาบผิ ว ทางแบบเทคนิ ค ไมโครเซอเฟสซิ่ ง หรื อ พารา
อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียนั้นค่อนข้างทรงตัว สเลอรี่ซีล (MICRO-SURFACING TECHNIQUE OR PARA
บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SLURRY SEAL)
บริษัทฯ ที่ท�ำหน้าที่ขายยางมะตอยในประเทศ มียอดขาย • ทางพิเศษศรีรัช
• ทางด่วน สาย 305 (รัชดาภิเษก-รามอินทรา)
ยางมะตอยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7 และในปี 2559 มีการจัดตัง้ บริษทั
ร่วมค้า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (“BASB”) ในรัฐซาราวัค • ทางยกระดับดอนเมือง (ดินแดง-บางเขน)
ซึ่งบริษัท BASB ได้เริ่มการสร้างคลังสินค้ายางมะตอยและ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

เทคนิคการฉาบผิวทางแบบมีสี
(COLORED PARA SLURRY SEAL)
•		 โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการ
		 กีฬาสันทนาการคลองภักดีร�ำไพ อันเนื่องมาจากพระ
		 ราชด�ำริ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
•		 โครงการทางจักรยานขึ้นน�้ำตกพลิ้ว เทศบาลต�ำบลพริ้ว
		 อ�ำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
เทคนิคการเสริมผิวทางด้วยยางมะตอยเกรดพิเศษ
(PREMIUM GRADE ASPHALT TECHNIQUE)
•		 โครงการซ่อมและบูรณะผิวทางขับ ทางวิ่ง สนามบิน
		 สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
•		 โครงการเสริมผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต
		 (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวงชนบท บนถนนช่วง
		 ราชพฤกษ์-กาญจนาภิเษก
•		 โครงการซ่อมบูรณะผิวทางแบบพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต
		 (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวง บนถนน
		 มอเตอร์เวย์ ช่วงบางนา-ชลบุรี
•		 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยโพลิ
		 เมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified
		 Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง บน
		 ทางหลวงหมายเลข 1 ชัยนาท-นครสวรรค์
•		 โครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบท ด้วยยางมะตอย
		 ผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt
		 Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท แยก
		 ทางหลวงหมายเลข 2148- บ้านปะค�ำ อ�ำเภอด่านขุนทด
		 จังหวัดนครราชสีมา
•		 โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอย
		 แอสฟัลท์ซีเมนต์เกรด 40-50 ของกรมทางหลวง บน
		 ทางหลวงหมายเลข 304 มีนบุรี-ฉะเชิงเทรา

บริ ษั ท ฯ มี โ รงงานผลิ ต และคลั ง เก็ บ ยางมะตอยแอสฟั ล ท์
ซีเมนต์ โพลีเมอร์โมดิฟายแอสฟัลท์ ยางมะตอยน�้ำที่ตั้งอยู่
ในจุดศูนย์กลางของแต่ละภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
เป็นเจ้าของท่ าเรือ ขนส่ งอีก 2 แห่ งที่ สมุ ทรปราการและ
สุราษฎร์ธานี ในปี 2561 บริษัทฯได้ปรับปรุงท่าเรือขนส่งโดย
มีการสร้างเพิ่มปริมาณคลังจัดเก็บสินค้าเพื่อรองรับอุปสงค์ที่
เพิ่มขึ้นในอนาคต
การมี โ รงงานที่ ตั้ ง กระจายไปทั่ ว ภู มิ ภ าคเช่ น นี้ ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม
บริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ด้วยรถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 300 คัน
รวมถึงรถขนส่งยางมะตอยกว่าอีก 100 คันของทางกลุ่มพันธ
มิตรด้านโลจิสติกส์ของบริษทั ฯ ระบบโลจิสติกส์และการจัดส่ง
สินค้าของบริษทั ฯได้รบั มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน
Certificate of Road Traffic Safety ISO39001 ในปี 2561 ใน
ขณะทีท่ างโรงงานสามารถผลิตและส่งมอบสินค้ายางมะตอย
ชนิดพิเศษเช่น ยางมะตอย low penetration grade 40/50
ยางมะตอย polymer modified asphalt (PMA) และ PG76
ส�ำหรับงานโครงการในต่างประเทศ โดยสินค้ายางมะตอยชนิด
พิเศษเหล่านี้ถูกผลิตขึ้นมาตามข้อก�ำหนดส�ำหรับโครงการใน
ต่างประเทศ และถูกใช้ในโครงการพิเศษเช่น โครงการก่อสร้าง
ลานวิ่งและแท๊กซี่เวย์สนามบินสุวรรณภูมิ ลานวิ่งสนามบิน
นานาชาติกมั พูชา รวมถึงโครงการอืน่ ๆ ในประเทศอินโดนิเซีย
และเวียดนาม
ในปี 2561 ทางทีมเทคนิคของบริษทั ฯได้มกี ารพัฒนาสูตรยาง
มะตอยใหม่ส�ำหรับสินค้ายางมะตอยพรีเมี่ยมประเภทพร้อม
ใช้งาน (super premix) สู่ตลาด นอกจากนี้ บริษัทฯได้มีการ
ปรับปรุงเพิ่มศักยภาพของโรงงานผลิตโดยมีการจัดซื้อเครื่อง
มือในการทดสอบเช่น DSR testing ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎระเบียบของทางส�ำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและ
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กรมทางหลวง ในด้านคุณภาพ หน่วยงานวิจยั และพัฒนาของ
บริษัทฯที่สมุทรปราการได้การรับรองมาตรฐาน Lab Testing
Certificate ISO 17025 ในปี 2561 ต่อจากที่ทางโรงงานที่
นครราชสีมา (ในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับการรับรอง
มาตรฐานในปีที่ผ่านมา

ตลาดต่างประเทศค้าส่ง
ในปี 2561 ธุรกิจยางมะตอยค้าส่งในต่างประเทศยังคงทรงตัว
ในขณะทีย่ อดขายในช่วงไตรมาสแรกของปีเติบโตได้ดี อย่างไร
ก็ตาม ยอดขายได้ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงไตรมาสสอง
และสาม สืบเนื่องมากจากการที่ทางผู้ค้าน�้ำมันดิบชะลอการ
ส่งน�้ำมันดิบประกอบกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงกลั่นที่มาเลเซีย
ในช่วงเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ยอดขายและราคาขาย
ปรับตัวดีขึ้นในช่วงไตรมาสสามและต้นไตรมาสสี่ของปี แต่
ก็ยังต้องมาประสบกับการที่ตลาดปรับตัวลงอีกครั้งเมื่อราคา
น�้ำมันดิบปรับตัวลดลงในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี ซึ่งท�ำให้
กลุ่มผู้ซื้อยางมะตอยชะลอการซื้อและรอจนราคายางมะตอย
ปรับตัวลดลงตามราคาน�้ำมันดิบ
ความผันผวนของยอดขายดังกล่าวสามารถรับรู้ได้ในตลาด
หลักของบริษัทฯ ขณะที่ยอดส่งออกไปยังประเทศจีนอาจ
ทรงตัว แต่ยอดขายไปยังประเทศอินโดนิเซียลดลงร้อยละ 25
เมื่อเทียบปี 2560 สืบเนื่องจากการที่สินค้ายางมะตอยเอซี
ขาดตลาดในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม ยอดส่งออกไปยัง
ตลาดเวียดนาม ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
เทียบกับปี 2560
หากไม่นบั ตามตลาดส่งออกในแถบอินเดียทีก่ ารท�ำ arbitrage
กับยางมะตอยจากแหล่งตะวันออกกลางท�ำได้ค่อนข้างยาก
ยอดขายของบริษัทฯในตลาดส่งออกอื่นๆยังนับว่าไปได้ดีเป็น
ปรกติในขณะทีท่ างบริษทั ฯ สามารถเจาะเข้าไปในตลาดใหม่ๆ
ได้ส�ำเร็จ เช่น ฟิลิปปินส์และตลาดแถบแอฟริกาตะวันตก

ตลาดต่างประเทศค้าปลีก
อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดเวียดนามนั้นเติบโตเล็กน้อย
ประมาณร้อยละ 1 เนื่องมาจากการชะลอการเบิกจ่ายงบ
ประมาณภาครั ฐ ในโครงการสร้ า งถนนสาธารณู ป โภคพื้ น
ฐาน อันสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโยกย้ายต�ำแหน่งของ
ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการขนส่ง ประกอบกับการ
ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บยางมะตอยรวมของประเทศสูงขึ้นในปี 2562
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตเวียดนามตอนกลาง ผูค้ า้ ยางมะตอย
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กลับต้องเผชิญความท้าทายในเรื่องการปรับขึ้นราคาสินค้า
เนือ่ งจากมีการตัดราคาขายเนือ่ งมาจากปริมาณสินค้าคงคลัง
ทีย่ งั มีอยูใ่ นระดับสูง แม้วา่ ภาวะการแข่งขันด้านราคามีความ
รุนแรง บริษัทย่อย Asphalt Distribution Company Limited
(ADCo) ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางตลาดเป็นผ้นู ำ� ตลาด
อันดับสองได้อยู่ โดยเน้นการขาย ระบบการฉาบผิวถนนแบบ
high performance pavement solution กับโครงการสร้าง
ทางด่วนและสนามบินต่างๆ
รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเริ่มด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในปี 2561 ตลาดยาง
มะตอยในประเทศอินโดนีเซียต้องเผชิญกับผลกระทบจาก
ราคาขายยางมะตอยที่สูง การปรับตัวลดลงของค่าเงินรูเปียห์
รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ภั ย ธรรมชาติ ที่ ก ระทบต่ อ การจั ด สรรงบ
ประมาณรัฐของเกาะสุมาตราและจาวา ในปี 2561 อุปสงค์
ยางมะตอยของตลาดอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบ
กับปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย PT Asphalt Bangun
Sarana (ABS) ยังสามารถเพิม่ ยอดขายในปี 2561 โดยเพิม่ ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเกรดพิเศษต่างๆให้แก่โครงการ
พิเศษส�ำคัญๆ เช่น โครงสนามบินระหว่างประเทศและทางด่วน
ต่างๆ ในเขตจาวา
ในปี 2561 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศกัมพูชานั้นปรับตัว
ลดลงสืบเนือ่ งมาจากการเลือกตัง้ ในประเทศ ตามทีค่ าดการณ์
อย่างไรก็ตาม Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited
(TAC) บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา ยังคงรักษาการเป็นผู้น�ำ
ในตลาด โดยสามารถจ�ำหน่ายยางมะตอยเพือ่ ใช้ในการก่อสร้าง
สนามบิน นานาชาติที่เสียมเรียบและถนนในประเทศ
อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศจีน 2561 เติบโตน้อยกว่าปี
2560 เนื่องจากนโยบายการจัดการความเสี่ยงหนี้รัฐบาล
ท้องถิ่น และความพยายามของทางรัฐบาลจีนในการควบคุม
มลพิษ ยิ่งไปกว่านั้น สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯและ
จีนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของจีน รวมถึงค่าเงิน
หยวนที่ปรับตัวอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความ
ท้าทายต่างๆ เหล่านี้ บริษัทย่อยต่างๆ ในจีน ก็ยังสามารถ
ประกอบธุรกิจและได้ผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ได้ ซึง่ เป็นผลมา
จากการปรับปรุงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาด
นอกจากนี้ ในปี 2561 ทางบริษทั ฯได้มกี ารจัดตัง้ บริษทั ร่วมค้า
Phoenix Asphalt Philippines INC ขึ้น โดยการก่อสร้าง bulk
import facility จะเริม่ ในปี 2562 และมีกำ� หนดแล้วเสร็จพร้อม
ใช้งานภายในปี 2563

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

กลุ่มธุรกิจเรือ
กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของ
กลุ่มบริษัทฯ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านการจัดส่งสินค้าทางเรือ
ทีช่ ดั เจนเพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านการจัดส่งสินค้าของ
แผนกการค้าส่ง ค้าปลีกต่างประเทศรวมถึงส่วนงานจัดซื้อ
วัตถุดิบของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มธุรกิจเรือรับผิดชอบการบริหารและด�ำเนินงานของเรือ
บรรทุกยางมะตอยที่ทันสมัย ทั้งหมดจ�ำนวน 9 ล�ำ รวมขนาด
บรรทุก 47,641 เมตริกตัน (DWT) อายุเรือเฉลี่ย 12.9 ปี
ปี 2561 กลุ่มธุรกิจเรือต้องเผชิญกับขาลงของตลาดค่าขนส่ง
ทางเรือ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากจ�ำนวนเรือขนยางมะตอยจาก
ประเทศจีนที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้เพิ่มขีดความสามารถในการขนส่ง
ยางมะตอยถึงร้อยละ 33 (in DWT) ของปริมาณความสามารถ
ในการขนส่งยางมะตอยรวมของโลก ส่งผลให้ค่าขนส่งและ
อัตราการใช้เรือ (utilization) ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ดังนั้น
ทางบริษัทฯจึงปรับจ�ำนวนเรือลดลงไปจ�ำนวน 5 ล�ำ (จาก14
เหลือ 9 ล�ำ) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 ผ่านทาง redeliver
เรือเช่าเหมาจ�ำนวน 4 ล�ำและขายเรือเก่า Tasco Amorn 1 ล�ำ

บริษทั ย่อยรับบริหารจัดการเรือ Tipco Maritime Co Ltd., เป็น
บริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์กองเรือของบริษัทฯ โดย
มีส่วนส�ำคัญท�ำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมคุณภาพการซ่อม
บ�ำรุง และควบคุมค่าใช้จ่ายของกองเรืออย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทได้คะแนน OCIMF/VIQ เฉลี่ย 4.68 observation ต่อ
ล�ำเรือในปี 2561 และคะแนน TMSA (Tanker Management
and Self-Assessment) ที่ 1.5 เมื่อรับการตรวจสอบในช่วง
ไตรมาสสี่ปี 2560 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจเรือมีส่วนส�ำคัญในการช่วยบริษัทฯ
จัดการเรื่องการจัดส่งน�้ำมันดิบอย่างยั่งยืน โดยมีการน�ำเสนอ
แผนการขนส่งโลจิสติกส์ในช่วงที่มีความเสี่ยงเรื่องการจัดส่ง
น�้ำมันดิบชะงักงันอันสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์ในประเทศ
เวเนซูเอล่า

รายงานประจำ�ปี 2561
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ปรับปรุงกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management
Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยยังคงเน้นในด้าน
การระบุและประเมินความไม่แน่นอนที่เกี่ยวโยงกับกลยุทธ์
(Strategies) และวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน (Business
objectives) ของบริษัทฯ ทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรตามหลักเกณฑ์ของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(COSO)-ERM (version ปี 2017) ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการ
จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการก�ำกับดูแล
และวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การเชื่อมโยง
ระหว่างแผนกลยุทธ์และผลการด�ำเนินงาน การทบทวนความ
เสี่ยง รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและการจัดท�ำรายงาน
นอกจากนี้ ทางกลุม่ บริษทั ฯ ได้ปรับปรุงเพิม่ ขอบข่ายการบริหาร
จัดการความเสีย่ งขององค์กรโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานหลัก
เริม่ จากทุกสายงานและบริษทั ย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่ง
ทางเรือ โรงงานยางมะตอย โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศ
มาเลเซีย และในอนาคตจะรวมถึงกลุม่ บริษทั ย่อยและธุรกิจใน
ต่างประเทศทีท่ างกลุม่ บริษทั ฯ เข้าไปถือครองหุน้ ในสัดส่วนที่
มีนยั ส�ำคัญ (คือถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิ
ออกเสียงทั้งหมด)
ภายใต้ ค วามดู แ ลของคณะกรรมการบริ ษั ท (Board of
Directors) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management
Committee) ได้ดำ� เนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ทั้งนี้นโยบายในการบริหารความเสี่ยงได้ถูกก�ำหนดขึ้นเพื่อให้
แน่ใจว่า ความเสี่ยงหลัก ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการระบุ
โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ขณะที่ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยง
ด้ ว ยความรอบคอบและมี ค วามพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ทุ ก
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
ตั้งแต่ปี 2558 ส�ำนักบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Office) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก�ำหนดแนวทางและด�ำเนินงาน
ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้อง
เหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
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ส�ำนักบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีป่ ระสานงานกับหัวหน้าแผนก
ของแต่ละหน่วยงานในบริษทั ฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั การ
แต่งตั้งเป็นผู้ดูแลและประสานงานด้านความเสี่ยง (Risk
Champions & Risk Officers) อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้แน่ใจว่า
การบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง
ภายใน (internal controls) ได้ด�ำเนินไปอย่างเป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ส�ำนักบริหารความเสีย่ งด�ำเนินงานภายใต้
การก�ำหนดกรอบการบริหารจัดการความเสีย่ งของ COSO-ERM
และมีหน้าที่ติดตามและรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษัท
นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
ถูกจัดร่างขึ้นโดยสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของกลุ่ม
บริษัทฯ และระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้ (risk appetite)
โดยมีการระบุและจัดล�ำดับความส�ำคัญ สัญญาณบ่งชี้ความ
เสีย่ งล่วงหน้า (early warning signals) ผ่านการบ่งชีค้ วามเสีย่ ง
ประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง ตัวชี้ความเสี่ยง
หลัก (key risk indicators) การน�ำแผนการจัดการความเสี่ยง
และมาตรการควบคุมภายในมาใช้และการติดตาม รวมถึงการ
ทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้ง
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามัน ที่
ผ่านมากลุม่ บริษทั ฯ ได้นำ� เครือ่ งมือทางการเงินหลายประเภท
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
เหล่านี้ โดยที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งก�ำไรแต่อย่างใด
ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้
บริการต่างๆ (service center) อาทิ เช่น ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยว
กับการบริหารเงิน (Treasury Advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน
(Funding) การให้ความช่วยเหลือในด้านบริหารและความ
เสี่ยง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลการด�ำเนินงานโดย
รวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ดว้ ย การน�ำตราสารทางการเงินมาใช้
ได้ถกู ควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั โิ ดย

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประกันความเสี่ยงของ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อัตรา
แลกเปลีย่ น อัตราดอกเบีย้ การปล่อยสินเชือ่ รวมถึงความเสีย่ ง
ทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามัน

กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
และประเมินโอกาสทีค่ วามเสีย่ งอาจเกิดขึน้ และติดตามอย่าง
สม�่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินสินเชื่อกับลูกค้า
กลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้นในการอนุมัติเครดิต จะต้องเป็นไป
ตามขัน้ ตอนการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั วิ งเงินทีก่ ำ� หนดโดยคณะ
กรรมการสินเชื่อ
จากการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลอินโดนิเซียที่ล่าช้า
ท�ำให้การเรียกเก็บหนี้จากลูกค้าของบริษัทย่อย ที่ประเทศ
อินโดนิเซียในปี 2561 ท�ำได้ช้าลง อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
สินเชื่อได้ทราบและตระหนักถึงปัญหานี้และได้เพิ่มความ
พยายามในการติดตามเรียกเก็บช�ำระหนี้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและ
สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ที่มีกับธนาคาร
ไทยและธนาคารต่ างชาติที่มีชื่อ เสี ยง เป็ นวงเงิ นรวมกว่า
45,000 ล้านบาท หรือ 1,370 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ เป็นวงเงิน
ที่มากพอส�ำหรับการจัดซื้อน�้ำมันดิบแม้ว่าราคาน�้ำมันดิบจะ
ยังทรงตัวในระดับสูงก็ตาม ดังนัน้ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศซึง่ เกิดขึน้ จากรายรับจากการส่งออกทีเ่ ป็นเงินสกุลดอลล่าร์
สหรัฐฯ ขณะทีม่ กี ารจัดซือ้ วัตถุดบิ ในสกุลเงินอืน่ ๆ อย่างไรก็ตาม
ความเสี่ยงนี้ได้ถูกจัดการไปแล้วบางส่วน เนื่องจากการกู้เงิน
และรายได้การจากส่งออกอยู่ในเงินสกุลเดียวกัน นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทฯ ยังมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส�ำหรับยอดเงินกู้
และต้นทุนที่ทราบจ�ำนวนและอยู่ในรูปของเงินตราสกุลต่าง
ประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน

กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาเข้าท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เมื่อมีการกู้เงินระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันทางกลุ่มบริษัทฯ มียอดเงินกู้ระยะ
ยาวในระดับที่น้อยมาก
ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ปรับตัวในช่วงปีที่ผ่านมา
สอดคล้องกับราคาน�้ำมันดิบ Brent ที่แกว่งตัวอยู่ในระดับ
50-86 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อบาร์เรล นโยบายประกันความเสี่ยง
ของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนับสนุน
ผลก�ำไรการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องขณะ
ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้ได้ และเพื่อ
ป้ อ งกั น ความผั น ผวนของมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทั้ ง น�้ ำ มั น ดิ บ และ
ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป กลุ่มบริษัทฯ ประเมินกลยุทธ์การบริหาร
ความเสีย่ งอย่างรอบคอบส�ำหรับการน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบในแต่ละ
ล�ำเรือ 4-Way Collar Option เป็นเครื่องมือการป้องกันความ
เสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ เลือกใช้ในกรณีความเสีย่ งต้นทุนของน�ำ้ มันดิบ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยางมะตอยในกรณีขาลงจะป้องกันผ่านเครือ่ งมือป้องกัน
ความเสี่ยงประเภทอื่น

ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น
โรงกลั่น Kemaman bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC)
ได้ให้ความส�ำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับสูง โดย
มี ก ารด� ำ เนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งครอบคลุ ม ในทุ ก ส่ ว นงาน
เหตุการณ์ไฟไหม้พนื้ ทีถ่ งั เก็บน�ำ้ มันดิบเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม
ปี 2561 ทีผ่ า่ นมาเป็นตัวอย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงความเสีย่ งใน
การด�ำเนินงานของโรงกลั่นที่ต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ว่า
ความเสีย่ งเหล่านีย้ งั คงอยูใ่ นระดับทีส่ งู การด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงจะเน้นถึงค่านิยมร่วมขององค์กรด้านการปฏิบัติ
อย่างรอบคอบ (Prudence) โดยความเสีย่ งต่าง ๆ ทีม่ ากเกินไป
และไม่จ�ำเป็นควรหลีกเลี่ยงโดยสิ้นเชิง และให้ความส�ำคัญ
กับการทบทวนความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ โรงกลั่น KBC ได้
ท�ำการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในการศึกษา
ด้านการจัดการเพลิงไหม้และอัคคีภัยที่โรงกลั่น โดยมีการ
เปรียบเทียบกับกฎหมายล่าสุดและมาตรฐานการจัดการที่สูง
ที่สุดในปัจจุบัน การศึกษาในครั้งนี้เมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยใน
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การระบุช่องว่างที่ทางโรงกลั่นต้องด�ำเนินการปรับปรุงรวมถึง
มาตรการแก้ไขต่างๆ เพือ่ ให้ระบบการจัดการอัคคีภยั ทีโ่ รงกลัน่
มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์และเชือ่ ถือได้ และเช่นเดียวกับ
ช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา โรงกลัน่ ได้ให้ความส�ำคัญแก่การบริหาร
ความเสีย่ งโดยยังคงอยูท่ กี่ ารประเมินทัง้ ความเสีย่ งทีม่ อี ยูเ่ ดิม
(Inherent) รวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ (Emerging) ที่เกิดขึ้นมา
ในช่วงเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่ถังเก็บน�้ำมันดิบ ทางโรงกลั่น
ยังคงสามารถด�ำเนินงานได้ ความสามารถในการด�ำเนิน
การผลิตโดยมีเสถียรภาพ (Reliability) นับเป็นเครื่องชี้ภาวะ
การด� ำ เนิ น งานของโรงกลั่ น ที่ ส� ำ คั ญ มากประการหนึ่ ง ซึ่ ง
สะท้อนถึงความส�ำเร็จในการพยายามบริหารความเสี่ยงของ
ทีมงานด้วย โรงกลั่น KBC สามารถด�ำเนินการผลิต อย่างมี
เสถียรภาพ (Reliability) โดยในปี 2561 KBC มี Reliability
อยู่ที่มากกว่าร้อยละ 99.7 สะท้อนถึงความพยายามและ
ความส�ำเร็จของโรงกลั่น นอกจากนี้ KBC ได้รับการต่ออายุ
การรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 1901:2015
และ ISO 14001:2015 และOHSAS 180001 ต่อเนื่องจนถึง
เดือนกันยายนปี 2564 ในขณะเดียวกัน ทีมงานเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงกลัน่ สามารถลดความเสีย่ งด้าน hardware
failure หรือแม้แต่ในกรณีของการเกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติ
ผ่านระบบ disaster recovery system ทีม่ กี ารเข้าทดสอบและ
ตรวจสอบระบบเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ทีมขายและการตลาด
ของ KBC ได้มีการพิจารณาถึงประเด็นความเสี่ยงทั้งในเชิง
กลยุทธ์และเชิงการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้แน่ใจว่าธุรกิจยางมะตอย
ในตลาดประเทศมาเลเซียนัน้ สามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนือ่ ง
การทีส่ นิ ค้าบางตัวทีไ่ ม่สามารถผลิตได้จากโรงกลัน่ หรือ คูแ่ ข่ง
ทีเ่ ป็นบริษทั trading ต่างประเทศ ยังคงเป็นความเสีย่ งด้านการ
ด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ขณะที่ทางบริษัทฯ ได้มีการวางแนวทาง
บริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว

ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์
ความผันผวนของราคายางแอสฟัลต์ซเี มนต์ถอื เป็นปัจจัยเสีย่ ง
ที่ส�ำคัญมาก กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อเนื่องที่จะลด
ความเสีย่ งด้านนีโ้ ดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาว
ที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชียโดยการติดต่ออย่างสมํ่าเสมอ
ในปัจจุบันความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ได้ลดลง
เพราะกลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ได้
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โดยตรงจากโรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศ
มาเลเซีย ประกอบกับการขยายเครือข่ายพันธมิตร ส่งผลให้
กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัดซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในราคาเหมาะสม

ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่ง
ยางมะตอยทั้งหมด 9 ล�ำ กลุ่มบริษัทฯ เรือ ให้ความส�ำคัญใน
เรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามกลยุทธ์ของ
การขนส่งทางเรือและกิจกรรมกระบวนการขายและจัดซือ้ ของ
กลุม่ บริษทั ฯ การบริการขนส่งสินค้าทางเรือทีท่ นั สมัยของกลุม่
บริษทั ฯ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสนับสนุนยอดขายในแถบ
เอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยง
ที่เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดทางการขนส่ง
กลุ่มบริษัทฯ เรือ ด�ำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของน�้ำมันลง
สู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เรือ
ยังได้รับความคุ้มครองความเสี่ยงจากกลุ่มบริษัทประกันภัย
ชั้นหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ส�ำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การ
ขาดแคลนบุคลากรที่ได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างดี ซึ่งกลุ่ม
บริ ษั ทฯได้ พยายามอย่างต่ อ เนื่ อ งในการจั ด ฝึ กอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับความ
ท้าทายในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ
อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึน้ อยูก่ บั งบประมาณและนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจึง
มีบทบาทส�ำคัญกับความต้องการของตลาดยางมะตอย
ในปี 2561 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจ�ำปี
จ�ำนวน 122,400 ล้านบาท ส�ำหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนน งบประมาณอยู่ในระดับสูงในปี 2561 ตามแผนพัฒนา
ประเทศ 5 ปีที่มุ่งเน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการ
สร้างเครือข่าย นอกจากนี้งบประมาณในปี 2562 ที่ประกาศ
ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ได้เริม่ เบิกจ่ายแล้ว ตัง้ แต่ไตรมาส
4 ในปี 2561

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและ
อุ ป ทานของตลาดยางมะตอยได้ รั บ ผลกระทบจากภาวะ ความปลอดภัยด้านไซเบอร์
ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ

การเชื่อมโยงด้านดิจิตอลของระบบงานกลุ่มบริษัทฯ ไม่เพียง
แต่เพิม่ ความคล่องตัวในการด�ำเนินงานแต่ยงั มีสว่ นในการเพิม่
ความเสี่ยงของความปลอดภัยด้านไซเบอร์ และระดับความ
รุนแรง โดยทางส่วนงาน IT ของกลุ่มบริษัทฯได้เริ่มพัฒนา
ระบบการจัดการความเสีย่ งไซเบอร์ (cyber risk management
ความเสี่ยงในด้านการอ่อนค่าเงินหลายสกุลเมื่อเทียบกับเงิน program) เพือ่ ระบุ ประเมินและจัดการกับความเสีย่ งไซเบอร์
ดอลล่าร์สหรัฐฯ ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออ�ำนาจซื้อของกลุ่ม ต่างๆ อนึ่งทางส่วนงาน IT ได้มีการน�ำมาตรฐาน ISO27001
มาใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการควบคุมความเสี่ยงภายในมี
ลูกค้าในบางประเทศ เช่น อินโดนิเซีย จีน
ความถูกต้อง เหมาะสม
ในขณะเดียวกัน ความไม่แน่นอนในเรือ่ งของแนวทางการปรับ
ตัวของโรงกลั่นเพื่อตอบสนองต่อ มาตรการ IMO ในปี 2020 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล
ก่อให้เกิดความเสี่ยงไม่เพียงแต่อุปทานยางมะตอยในระดับ กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการแบ่งปันและเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง
ภูมิภาคและธุรกรรมการซื้อขายระหว่างทวีป แต่ยังคงกระทบ หลายหน่วยงานในขณะที่ได้มีการพัฒนาร่างนโยบายความ
ต่อผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่ใช่ยางมะตอย (non-bitumen products) ที่ ปลอดภัยด้านเทคโนโยลีสารสนเทศขึน้ เพือ่ ให้แน่ใจว่าผูใ้ ช้งาน
ผลิตได้จากโรงกลั่น KBC อีกด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศภายใน domain ของกลุ่มบริษัทฯ และ
ตึงเครียดทางการเมืองในระดับโลก อาทิ เช่น การคว�่ำบาตร
ประเทศอิหร่านของสหรัฐอเมริกา ที่ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลต่อ
ระดับอุปทานของยางมะตอยในประเทศอิหร่านและในบาง
ประเทศ แต่ยงั สร้างแรงกดดันต่อราคายางมะตอยจากอิหร่าน
ที่ซึ่งเปิดโอกาสให้บริษัทบางรายเริ่มเข้ามาหาผลประโยชน์

จากสภาพแวดล้อมตลาดแบบนี้ ความเสีย่ งทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ต้อง
เผชิญในตลาดโลกในปี 2561 คือความเสี่ยงในด้านอุปทาน
ยางมะตอยในช่วง 7 เดือนแรกของปี อันเป็นผลจากปริมาณ
น�้ำมันดิบที่ไม่เพียงพอสืบเนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรง
กลั่น KBC

เครือข่าย ได้ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและแนวทางอย่างเคร่งครัด
นอกจากนี้ จะมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ
โดยทีมผู้ตรวจทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเสี่ยงทางด้านการเข้าถึงข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งดังกล่าวได้รบั การจัดการไปแล้วบางส่วน
จากนโยบายการกระจายแหล่งวัตถุดิบ รวมถึงความสามารถ ระบบสารสนเทศของกลุม่ บริษทั ฯจะต้องสามารถรับมือกับภัย
ในการจัดซือ้ วัตถุดบิ และสินค้าจากผูข้ าย (suppliers) หลายๆ ราย อันตรายด้านไซเบอร์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ใน
การป้องกันความเสีย่ งการเข้าถึงระบบงานโดยมิได้รบั อนุญาต
ทาง IT ได้มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการป้องกันขณะ
ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทย่อยฯในต่างประเทศได้ให้ความส�ำคัญด้านความ ที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาระบบ ทั้งนี้ ส่วนงาน IT ได้ให้ความ
ปลอดภั ย ของพนั ก งาน กลุ ่ ม ผู ้ รั บ เหมา และบุ ค คลที่ ส าม ส�ำคัญกับการจ�ำกัด ติดตาม และป้องกัน การรักษาความลับ
เป็นอันดับต้น โดยธุรกิจของทางกลุ่มฯในประเทศเหล่านี้จะ ของข้อมูล องค์รวม ทรัพยากรและระบบของทางกลุ่มบริษัทฯ
ครอบคลุมความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัท
ย่อยในประเทศเวียดนาม อินโดนีเชีย กัมพูชา และลาว มี
การวางนโยบายด้านความปลอดภัย ซึ่งมีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แนวทางปฏิบัติที่ได้ผล (good
practices) จะถูกน�ำไปปฏิบัติที่หน่วยงาน และบริษัทย่อย
ต่างๆ ในขณะที่กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลที่สาม จะถูกตรวจ
สอบและต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บด้ า นความปลอดภั ย
(minimum safety requirements)

การเข้าถึงระบบงาน ERP ได้รบั การปรับปรุงจากหน่วยงาน IT
และ Business Process Owner (BPO) เพือ่ ให้แน่ใจว่าบทบาท
หน้าที่ของบุคคลนั้นๆ ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของ
หน่วยงานนั้นๆ ในขณะที่การเข้าถึงจะได้รับการคุมเข้มและ
จัดการโดยทีม IT ตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ
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ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ มีความเกีย่ วเนือ่ งกับส่วนงาน
ทีต่ อ้ งจัดการข้อมูล (information processing facilities) และ
ปฏิบัติงานภายใต้แนวทางการปฏิบัติงาน (work instruction)
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความผิดพลาดใน
การปฏิบตั งิ าน (operation failure) เนือ่ งจากงานมีความสลับ
ซับซ้อนและขั้นตอนที่ต้องการที่มีมากขึ้น
งานจัดการบริการ IT ที่มีประสิทธิภาพสูง (high effective
standard) ได้ถูกรวมอยู่ในแผนพัฒนาของทางส่วนงาน IT
ซึ่งมุ่งเน้นที่การพัฒนา การจัดการเหตุการณ์ ปัญหา และการ
เปลี่ยนแปลง กระบวนการนี้จะถูกน�ำมาใช้กับ application
management service project (AMS) ที่ซึ่งจะเข้ามาช่วย
สนับสนุนระบบ ERP ในงานประจ�ำวัน หลังจากที่ระบบ ERP
เริม่ มีความเสถียร กระบวนการท�ำงานต่างๆ จะเริม่ เชือ่ มต่อกัน
อย่างอัตโนมัติ นอกจากนี้ ทางทีม IT ได้ด�ำเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบ ERP อย่างต่อเนือ่ งและขยายออกไปในส่วนงาน
อื่นๆ โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม สังคม
และ การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จาก
สภาวะแวดล้อมโลกและความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว มีปัจจัยหลายประการที่สามารถสร้างผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบแก่กลุ่มบริษัทฯได้ ดังนั้นแนวทางบริหาร
ความเสีย่ งเชิงรุก จึงได้ถกู จัดเป็นหนึง่ ในแผนกลยุทธ์หลักของ
องค์กร (Vision 2020) ทีค่ รอบคลุมถึงการบริหารความเสีย่ งใน
ทุกประเด็นอาทิ ความเสีย่ งด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อนึ่ง การบริหารความเสี่ยง ESG ของทางกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้น
ที่การระบุปัจจัยความเสี่ยงในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายและการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (compliance) เนือ่ งจาก
ทางกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม ฯลฯ (ใบอนุญาตด�ำเนินงาน
license to operate) นอกจากนี้ หน่วยงานความปลอดภัย
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และชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (Security Safety Health &
Environment (SSHE Function)) ของแต่ละโรงงาน (หรือ
H-SSE ทีโ่ รงกลัน่ หรือ Q-HSE ณ ส่วนงานธุรกิจขนส่งทางเรือ )
และเจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาความยัง่ ยืน (Sustainable Development
Officer) มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการติดตามผลการน�ำมาตรการ
ควบคุมความเสีย่ งภายในมาใช้ รวมถึงการติดตามกฎระเบียบ
ใหม่ๆ และแนวทางการทบทวนความเสีย่ ง เพือ่ ให้แน่ใจว่าการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับกฎหมาย
ฉบับปัจจุบัน โดยมีการตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องของ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ ทาง
ด้านสังคม
นอกจากระบบ ERM กลุม่ บริษทั ฯ ยังมีการพัฒนาระบบจัดการ
ความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับ อาชีวะอนามัย
ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (occupational health, safety
and environment) ซึ่งถูกน�ำมาปฏิบัติโดยทุกโรงงาน ระบบ
จัดการความเสี่ยงนี้มุ่งเน้นที่ความเสี่ยงที่เกิดตามลักษณะ
ของกิจกรรมการท�ำงานในแต่ละหน่วยงาน โดยการประเมิน
ความเสี่ยงจะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลหลายฉบับ เช่น
occupational health and safety (ISO45001:2018
standard) และ environment impact assessment
(ISO14001:2015 standard) ที่สอดคล้องกับ Integrated
Management System (IMS) (ISO9001:2015 standard)
การจัดการความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (occupational
health, safety and environment) ตัวอย่างเช่น กระบวนการ
ขนส่งสินค้ายางมะตอย ที่ซึ่งทางกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการน�ำ
ระบบ Road Traffic Safety Management System (RTS)
(ISO39001:2012 standard) มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ปี 2559
นอกจากนี้ ยังมีตวั อย่างมาตรการควบคุมโดยการติดตัง้ ระบบ
กล้องวงจรปิด CCTV & GPS ในรถบรรทุกยางมะตอยทุกคัน
ระบบงานซ่อมบ�ำรุงด้วยตนเอง (preventive & autonomous
maintenance) หลักสูตรการขับรถบรรทุกอย่างปลอดภัย และ
มาตรการการประเมินเส้นทางก่อนการขนส่งในแต่ละครั้ง

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 		 ประธานกรรมการ
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม		 รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายโก บัน เฮ็ง 		 กรรมการอิสระ
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 		 กรรมการอิสระ
5. นายนพพร เทพสิทธา 		 กรรมการอิสระ
6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 		 กรรมการอิสระ
7. นายปานเฉลิม สุธาธรรม 		 กรรมการอิสระ
8. นายนิพนธ์ สุทธิมัย 		 กรรมการอิสระ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 		 กรรมการ
10. นายเฟรเดริค การ์ด		 กรรมการ
11. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 		 กรรมการบริหาร
12. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 		 กรรมการบริหาร
13. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 		 กรรมการบริหาร
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 		 กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ 		 กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ
คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง และ
กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ กรรมการกลุม่ ทีห่ นึง่
ได้แก่ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายเฟรเดริค การ์ด นายจ๊าคส์
ปาสตอร์ และนายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ
ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
1.
		
		
		
2.
		
3.
		
		
		

4.
		
		
		

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็น
บุคคลเดียวกัน เพือ่ ให้มกี ารแบ่งแยกบทบาทและความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการ
ด�ำเนินงาน

5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
		 และชัดเจนและจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
		 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ ำ� การ
น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการ กลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
2. เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย
กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
		 กรรมหรือการอุตสาหกรรม และมีทักษะ/ความสามารถ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น 		 ในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและก�ำหนดทิศทางใน
ประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรอง 		 การด�ำเนินงาน
ประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ าม
3. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
ข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
รายงานประจำ�ปี 2561
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4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี

		 4.4

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

5. ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้าม 		 4.5 ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
		 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
5. เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในนิยาม 6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุ
		 กรรมการตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการ 		 ครบ 75 ปี จนครบก�ำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการด�ำรง
		 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และค�ำนิยามของ 		 ต�ำแหน่งกรรมการ
		 บริษัทฯ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออก
กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน 		 ต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไป
ได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยทีไ่ ม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ 		 ถึงบริษัทฯ
ของการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.
		
		
		
		

ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต� ำ แหน่ ง จ� ำ นวนหนึ่ ง ในสามเป็ น อั ต รา ถ้ า
จ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ ใ ห้ อ อกโดยจ� ำ นวนใกล้ ที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

2.
		
		
		
		
		

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการ
ดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม
Fiduciary Duties นัน้ กรรมการแต่ละท่านยึดมัน่ และด�ำรงตน
ในการปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญ ได้แก่

ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจาก 1. การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง 		 of Care)
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68
ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้า 2. การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด ้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ รั ก ษา
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัด 		 ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ (Duty of Loyalty)
ไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 3. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะ
		 มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบ 		 กรรมการ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of Obedience)
		 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการ 4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
		 โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ (Duty of Disclosure)
		 ที่ยังเหลืออยู่
		 บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะก�ำหนดและทบทวนวิสยั
ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอื่น ๆ ซึ่งครอบคลุมถึงการ
		 เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
3. ประธานกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ด�ำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบ
เทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ
4. นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การ
		 จากต�ำแหน่งเมื่อ
พิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้
		 4.1 ตาย
ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีหน้าทีค่ วบคุมให้กรรมการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ขดั กับ
		 4.2 ลาออก
กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะ
		 4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
กรรมการบริษัทจะต้อง
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

1. ก�ำหนด พิจารณา อนุมตั ิ และทบทวน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
		 คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์ อย่าง 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามตารางการประชุม
		 สม�่ำเสมอ
		 ที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า หรือด�ำเนินการอื่นใดตามความ
2. ทบทวน พิจารณาและอนุมตั ิ งบประมาณและประมาณ 		 จ�ำเป็น
		 การทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบ
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		 ประมาณการลงทุน
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะ
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการ 		 กรรมการบริษัทฯ
		 ของบริษทั ฯ และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้มคี วามเหมาะสม
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุม
		 ต่อสภาพการณ์อย่างสม�่ำเสมอ
		 ให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้อง
4. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ 		 กับข้อบังคับบริษัทฯ
		 ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดก�ำลังคน
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ
5. ทบทวน พิจารณาและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนผูบ้ ริหารระดับ
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
		 สูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล
7.
		
		
		

ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบาย
บริษทั ฯ และขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน บนพืน้ ฐาน ของระบบ
ควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และการบริหาร
ความเสี่ยง

ใหญ่
1.
		
		
		
		

บริ ห ารจั ด การและควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น กิ จ การที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ กฎหมาย พ.ร.บ. บริษทั มหาชน และพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8. ทบทวนนโยบายบริษัทฯ และความคืบหน้าด้านความ 2. น�ำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ
		 รับผิดชอบต่อสังคม
		 บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจ�ำปีของคณะกรรมการ 3. มีอ�ำนาจในการอนุมัติตามผังอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
		 รวมถึงน�ำผลลัพธ์ที่ได้มาประชุมในคณะกรรมการเพื่อ
4. การด�ำเนินงานใด ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามมติทปี่ ระชุม
		 หาแนวทางการพัฒนา
		 คณะกรรมการ และ/หรือ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
10. ทบทวนผลปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
้ ริหาร
		 อนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ
		 สมควร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การ
		 เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัทฯ และ 3)
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5 ท่าน

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

3 ท่าน

7 ท่าน
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการ กรรมการที่เป็นอิสระ
มีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลักษณา
		 ประชุมผู้ถือหุ้น
ทรัพย์สาคร นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายเฟรเดริค การ์ด ที่มี
ประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ 4.
ใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการ 		
		
ก�ำกับดูแลกับการบริหารงานประจ�ำ
		
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		
1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง 		
		 โดยก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการ
5.
		 ประชุมวาระพิเศษตามความจ�ำเป็น
2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการ 6.
		 หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งหนังสือ นัดประชุม โดยระบุ 		
		 วัน เวลา สถานที่ และกิจการทีจ่ ะประชุมไปยังกรรมการ 		
		 ทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันท�ำการ ก่อนวันประชุม 		

		 เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ 7.
		 ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�ำหนด 		
		
		 วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมา 		
		 ประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของ 		
		 จ�ำนวนคณะกรรมการบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม ใน 		
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กรณีทปี่ รากฎว่าการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ใด
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จ�ำนวนกรรมการซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนด
ไว้ข้างต้นหรือในระหว่างการประชุมมีจ�ำนวนกรรมการ
ไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลือ่ นการประชุมออกไปอย่าง
น้อย 7 (เจ็ด) วันท�ำการ

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามหน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท�ำหน้าที่
จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และ
จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองซึง่ ได้รบั การ
อนุมัติโดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ใน
สถานที่ ป ลอดภั ย ที่ ชั้ น 25 อาคารทิ ป โก้ 118/1 ถนน
พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

มีการก�ำหนดตารางการประชุมประจ�ำปีลว่ งหน้า การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 กรรมการ
แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการ
คณะ
สรรหาและ กรรมการ
ก�ำหนดค่า ก�ำกับดูแล
ตอบแทน
กิจการที่ดี

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ

5/5

-

-

-

1/1

นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม

รองประธานกรรมการ

5/5

-

-

-

1/1

นายโก บัน เฮ็ง

กรรมการอิสระ

5/5

-

-

-

1/1

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์1/

กรรมการบริหาร

5/5

-

5/5

-

0/1

นายนิพนธ์ สุทธิมยั

กรรมการอิสระ

5/5

-

-

-

1/1

นายปานเฉลิม สุธาธรรม

กรรมการอิสระ

5/5

12/12

5/5

-

1/1

นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ
(ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน)

4/5

11/12

4/5

-

0/1

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ )ี

5/5

12/12

-

4/4

1/1

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์

กรรมการอิสระ

5/5

-

5/5

4/4

0/1

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค

กรรมการ

1/5

-

-

-

0/1

นายเฟรเดริค การ์ด2/

กรรมการ

3/3

-

-

-

0/0

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

5/5

-

-

-

1/1

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

5/5

-

-

-

1/1

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

5/5

-

-

4/4

1/1

นายจ๊าคส์ มาร์แชล3/

กรรมการบริหาร

5/5

-

-

4/4

1/1

นายจ๊าคส์ ลีออสท์4/

กรรมการ

1/2

-

-

-

-

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ :
1. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 แต่งตั้งนายเฟรเดริค การ์ด เป็นกรรมการ
3. นายจ๊าคส์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกล
4. นายจ๊าคส์ ลีออสท์ ที่ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวาระที่ 2 เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้า
ร่วมประชุม

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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✔							
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✔

✔						

✔				

✔		

✔

				

✔

✔

							

✔

✔

✔

●

✔

✔
✔		

✔

●

✔

✔

✔

✔

★

✔		

●

✔

✔		

			

✔

★

✔

●

✔

●

✔		
★

✔

✔ 		

✔

●

✔
✔

✔

●

✔

✔		

										

●

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔		

★ 												

✔

หมายเหตุ :
★ = ประธานกรรมการ ✔ = กรรมการ ● = ผู้บริหารระดับสูง
1/ นายเฟรเดริค การ์ด ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายจ๊าคส์ ลีออสท์

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
นายโก บัน เฮ็ง
นายนพพร เทพสิทธา
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
นายปานเฉลิม สุธาธรรม
นายนิพนธ์ สุทธิมัย
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
นายเฟรเดริค การ์ด1/
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
นายจ๊าคส์ มาร์แชล
นายโก๊ะ ไล้ ฮวด
นายคริสตอฟ วอย
นายเธียรี่ เดอเฟรน
นายอูกส์ เดอชอง

รายชื่อ

บริษัทย่อย

กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้า บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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✔

★

✔		

✔

★

✔

✔

บริษัทอื่นๆ

✔

✔

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
แบบรายคณะ และรายบุคคล
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ จัดท�ำและเผย
แพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย
1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบราย
คณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบ
รายบุคคล วัตถุประสงค์หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อ
ประเมินการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้ง
คณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพือ่ ทบทวนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมี
กระบวนการดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามโครงการส�ำรวจและติดตาม

พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(CGR) โดยโด้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้งแบ่งการ
ประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผล
ของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินผลของ
กรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�ำแบบประเมินผลตามหลัก
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
1. คณะกรรมการบริษทั ประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่ 		 กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และแนวทางการด�ำเนินการ
		 จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 ของคณะกรรมการชุดย่อย
2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพใน 2) เลขานุการบริษัทสรุปและรายงานผลการประเมินการ
		 การด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
		 ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและด�ำเนินการ
3. เลขานุ ก ารบริ ษั ท รายงานผลการประเมิ น ต่ อ คณะ 		 ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 กรรมการบริษทั และด�ำเนินการปรับปรุงการ ด�ำเนินงาน 3) เลขานุการบริษทั รายงานผลประเมินของคณะกรรมการ
		 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
		 ชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการ
โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ 		 บริษัท
และรายบุคคลประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แบบราย
		 คณะและรายบุคคล)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 (แบบรายคณะและรายบุคคล)
3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ (แบบรายคณะ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (แบบรายคณะ)
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
		 (แบบรายคณะ)
โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะและราย
บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 คะแนน จาก 4 คะแนน
และ 3.86 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามล�ำดับ
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้
แบบรายคณะ

แบบรายบุคคล

กรรมการ
กรรมการ
สรรหา
สรรหา
กรรมการ
กรรมการ
และ
และ
กรรมการ กรรมการ ก�ำหนดค่า ก�ำกับดูแล กรรมการ กรรมการ ก�ำหนดค่า ก�ำกับดูแล
บริหาร ตรวจสอบ ตอบแทน กิจการที่ดี บริหาร ตรวจสอบ ตอบแทน กิจการที่ดี

1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ

✔

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

✔

3. การประชุมคณะกรรมการ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4. การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร

✔

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

✔

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2561 ทุกชุดสามารถสรุปได้ดังนี้
				

คณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะ

แบบรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริหาร

3.70

3.78

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3.98

4.00

3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3.55

3.73

4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

3.60

3.93

ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยและรายงาน
ให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบด้วย

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจโครงสร้างเงินทุน
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้กรรมการใหม่
แต่ละคนจะได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น ๆ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้อธิบายสรุปนโยบาย
บริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น ผลงานและกระบวนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ) กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุป ด้านการตลาดและการด�ำเนินงานและผลประกอบการล่าสุด
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

การอบรมพัฒนากรรมการและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 กรรมการและผู้อ�ำนวยการของฝ่ายธุรกิจเรือ
ได้เข้าเยีย่ มชมเรือ ทาสโก้ ทารา (TASCO Tara) ซึง่ เป็นเรือขนส่งยางมะตอยใหญ่ทสี่ ดุ ของบริษทั ฯ และมีบทบาทส�ำคัญในการ
ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

นอกจากนี้ บริษัทฯยังส่งเสริมให้คณะผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่น ๆ โดยในปี 2561
ที่ผ่านมา มีรายละเอียดของกรรมการที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ
- Building Strategic Agility with Objectives and Key 		
			 Results (OKR)
นายโก บัน เฮ็ง
นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ

- Cybersecurity Governance โดย KCL Group

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 		
และก�ำหนดค่าตอบแทน
			
		
			
			

หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดพระบัง
หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกับ
สถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody’s Analysis)
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2561 แบบคงที่รายปีเป็นเงิน 5,853,459 บาท แบบผันแปรเป็นเงิน 4,000,000 บาท และ
		 แบบผันแปรพิเศษเป็นเงิน 1,375,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
2560 (บาท)

รายชื่อ
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร3/
			
2. นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม4/
			
			
3. นายโก บัน เฮง
4. นายนิพนธ์ สุทธิมยั
5. นายนพพร เทพสิทธา
			
			
			
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
			
			
			
7. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
			
			
			
8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
			
			
			
9. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
			
			
10. นายจ๊าคส์ มาร์แชล

ขอบเขตหน้าที่

คงที่
รายปี

ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการ
250,000
ประธานกรรมการบริษทั
500,000
รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
250,000
กรรมการอิสระ
250,000
กรรมการอิสระ
250,000
กรรมการตรวจสอบ
400,000
ประธานกรรมการสรรหา
40,000
และก�ำหนดค่าตอบแทน5/
กรรมการอิสระ
250,000
กรรมการตรวจสอบ
400,000
กรรมการสรรหา
40,000
และก�ำหนดค่าตอบแทน5/
กรรมการอิสระ
250,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
500,000
ประธานคณะกรรมการ
100,000
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
กรรมการอิสระ
250,000
กรรมการสรรหา
40,000
5/
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
80,000
กรรมการบริหาร
250,000
กรรมการสรรหา
40,000
5/
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
250,000
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
80,000
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการบริหาร
250,000
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
80,000
12. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการ
250,000
กรรมการ
13. นายเฟรเดริค การ์ด6/
14. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการบริหาร
250,000
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการบริหาร
250,000
กรรมการ
250,000
16. นายจ๊าคส์ ลีออสท์6/
		
รวม		
5,800,000

2561 (บาท)

ผันแปร1/

ผันแปร
(พิเศษ)2/

คงที่
รายปี

ผันแปร1/

ผันแปร
(พิเศษ)2/

312,500
437,500
250,000
250,000
250,000
-

312,500
437,500
250,000
250,000
250,000
-

437,500
312,500
250,000
250,000
250,000
400,000
60,000

250,000
500,000
250,000
250,000
250,000
-

125,000
-			
250,000
125,000
125,000
125,000
-

250,000
-

250,000
-

250,000
400,000
60,000

250,000
-

125,000
-

250,000
-

250,000
-

250,000
500,000
100,000

250,000
-

125,000
-

250,000
-

250,000
-

250,000
60,000

250,000
-

125,000
-

250,000
-

-

80,000
250,000
60,000

250,000
-

-

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
4,000,000

250,000
250,000
2,750,000

250,000
80,000
250,000
80,000
250,000
160,959
250,000
250,000
62,500
5,853,459

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
4,000,000

125,000
125,000
1,375,000

หมายเหตุ :
1. จากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีกำ� ไร อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ คณะได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงทีร่ วม ประจ�ำปีทคี่ ณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร ส�ำหรับกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการท�ำงาน
2. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษส�ำหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560 และ ปี 2561 อีกไม่เกิน
ครึ่งเท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่
3. วาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั ของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร สิน้ สุดเมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 และได้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
4. วาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษัทของนายชายน้อย เผื่อนโกสุม สิ้นสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
5. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจาก 40,000 บาทต่อคนต่อปี เป็น 60,000 บาท ต่อคนต่อปี
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561 มีมติเป็นแต่งตั้งนายเฟรเดริค การ์ด (Mr. Frederic Gardes) เป็นกรรมการบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561แทนนาย
จ๊าคส์ ลีออสท์ (Mr. Jacques Leost) ที่ได้ลาออกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

2. ในปี 2561 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่ 1.
		 กรรมการ
		
		
3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี		
4. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและ
		 ผูอ้ ำ� นวยการขึน้ ไปจ�ำนวน 16 ท่าน ในรูปเงินเดือน โบนัส 2.
		 และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ในปี 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน 146 		
		 ล้านบาท และ ในปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 167 ล้านบาท 		
		
ประกันภัยทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
		
กลุม่ บริษทั ฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการ 		
และผูบ้ ริหาร โดยกรมธรรม์มวี งเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท 3.
ซึง่ คุม้ ครองกรรมการและผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ฯ จากการถูก 		
ฟ้องร้องเนื่องจากการกระท�ำผิด
		

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระด้วย
ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อย
ล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ ในปัจจุบนั และก่อนได้รบั การแต่งตัง้
เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตรรวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร
ประวัติการถูกลงโทษของคณะกรรมการ
		 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้
ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุม
		 รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
บริษัทฯ ไม่มีประวัติการท�ำผิดกฎหมายของคณะกรรมการ 		 ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
มาเป็นเวลานานถึง 18 ปี
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
		 ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
คณะกรรมการอิสระ
		 ของบริษัท ฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 7
		 วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
ท่าน มีรายชื่อดังนี้
		 หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
		 กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
		 รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ ในปัจจุบนั
2. นายโก บัน เฮ็ง
		 และก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
		 2 ปี
4. นายนพพร เทพสิทธา
		 โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการ
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
		 ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
		 หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
		 หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
		 ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ
		 หลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระ
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดนิยามของ 		 ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
กรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” 		 ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
ซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ 		 สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของ 		 จ�ำนวนใดจะต�ำ่ กว่า ตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการ
		 ที่ เกีย่ วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
บริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
		 โดยให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวัน
		 ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั (ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ
10 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย) ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ ทัง้ ในปัจจุบนั
และก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี

เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายธนพล เหล่าศิรพิ งศ์ ผูจ้ ดั การ
ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการบริษทั ฯ เมือ่ วันที่
13 สิงหาคม 2558 มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
เลขานุการบริษทั ฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ
และกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ ประวัติของเลขานุการบริษัทฯ จะ
อยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร
บทบาทของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่ส�ำคัญในคณะกรรมการและ
ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการ ในบริษัทฯ ดังนี้
• เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือ ทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ 		 และคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ • เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจ
• เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็น
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
		 ศูนย์กลางของการสือ่ สารระหว่างกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
ทั้งในปัจจุบันและก่อนได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
		 และผู้มีส่วนได้เสีย
อิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี
• เป็ น Controller of Management Functions โดย
ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
		 ติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการน�ำไปปฏิบัติ
ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
• เป็นผูป้ ระสานงานกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
		 และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้ • ดูแลเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวน
• วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี • จัดการเรือ่ งการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับ
		 ผูบ้ นั ทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทาง
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 ปฏิบัติที่ดี
ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
• จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
• ดู แ ล และให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
		 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ระเบียบข้อบังคับ
		 และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
		 รวมถึงข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

• ติดตามการน�ำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและก�ำหนด
8. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน			
		 เป็นนโยบาย
		 กรรมการบริหาร
• เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและ 9. นายจ๊าคส์ มาร์แชล			
		 บุคคลภายนอก
		 กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
• งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้โดย
มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดใน
การก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจใน
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้คณะกรรมการบริหารรับ
ผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1. เสนอวาระการประชุมส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ
		 บริษทั ทีจ่ ะมีขนึ้ และให้คำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั

2. ก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท�ำ 		 บริษัท และ
หน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวใน
3. บริหารจัดการ และก�ำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการ
การบริหารและด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร
		 ของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้
		 ในกฎและข้อบังคับนี้
1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การ
		 ประธานคณะกรรมการบริหาร
ด�ำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความ
2. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์			
เห็นชอบเป็นจ�ำนวนสามในสีข่ องกรรมการบริหารทัง้ หมดทีเ่ ข้า
		 กรรมการบริหาร
ร่วมประชุมหรือได้รับมอบฉันทะและต้องมีกรรมการบริหาร
ของแต่ละกลุ่มตามที่ได้ก�ำหนดในข้อ 2 (“กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์			
ส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหาร
		 กรรมการบริหาร
ตามกฎและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับ
4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร			
การอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ก�ำหนดไว้โดยชัดเจน
		 กรรมการบริหาร
ในข้อบังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
5. นายอูกส์ เดอชองส์			
จ�ำกัดหรือซึง่ จะต้องได้รบั อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ตาม
		 กรรมการบริหาร
ที่ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพัน
บริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่น
6. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด			
ค�ำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้ง
		 กรรมการบริหาร
คราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพือ่ ขอ
7. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย			
ให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน ค�ำยืนยัน หรือการอนุมัติ
		 กรรมการบริหาร
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
บริหารได้ร้องขอหรือได้ด�ำเนินการ
รายงานประจำ�ปี 2561
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เรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ�ำนาจใน 12. การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือ
การตัดสินใจ
		 เครื่ อ งมื อ ความช� ำ นาญ และอ� ำ นาจที่ จ� ำ เป็ น ตามที่
1. การเข้าท�ำสัญญาให้สทิ ธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผจู้ ำ� หน่าย 		 คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพือ่ ให้ทนั กาล ทัน
		 หรือผูข้ ายเกินจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดขึน้ 		 เวลาส�ำหรับระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารจะก�ำหนด
		 อันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งหรือส่วน
2. การว่าจ้าง การเลือ่ นต�ำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากร 		 หนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
		 ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
13. กระท�ำการใด ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
3. จัดเตรียมและน�ำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวม 		 กฎและข้อบังคับทีใ่ ช้บงั คับในปัจจุบนั ยกเว้นการอนุมตั ิ
		 บริษทั กับองค์กรทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ หรือการก่อตัง้ บริษทั 		 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
		 หรือห้างหุน้ ส่วนในลักษณะทีเ่ ป็นการร่วมทุนระหว่างบริษทั 		 พิจารณาอนุมัติ
		 และองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
		 •
การเข้าท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ เข้าข่ายทีจ่ ะต้อง
4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ 			
ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
		 และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ 			
แห่งประเทศไทยก�ำหนด
		 และสวัสดิการ
		 •
การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ทสี่ ำ� คัญซึง่
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
			
เข้าข่ายที่จะต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
6. จัดเตรียมและน�ำเสนองบประมาณด้านก�ำไรและขาดทุน 			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
		 ประจ�ำปีประมาณการกระแสเงินสดประจ�ำปี แผนยุทธศาสตร์ 		 •
รายการใด ๆ ทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้คณะกรรมการ
		 ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการ 			
บริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
		 จ�ำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้คณะ
		 กรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
7.
		
		
		

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

การเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใด
ภายใต้งบประมาณด้านก�ำไรและขาดทุนประจ�ำปี แผน บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่ง
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึง่ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจ�ำนวน
3 ท่านดังนี้
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. การเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใด 1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 			
		 ภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจ�ำหน่ายจ่ายโอน 		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม 			
9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อย 		 กรรมการตรวจสอบ
		 บริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ

3. นายนพพร เทพสิทธา 			
10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามใน 		 กรรมการตรวจสอบ
		 สัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึง่ มีผลผูกพันบริษทั ฯ 		 นายโจเซฟ ซูเซ 			
11. การเป็นผูแ้ ทนของบริษทั ฯ และด�ำเนินการในนามของบริษทั ฯ 		 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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		 กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือบุคคลธรรมดา โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์
		 กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุธาธรรม จบการศึกษา
ด้านบัญชี (B.S. Accounting) จาก Babson College ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		 6.1
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 			
บริษัทฯ โดยตรง มีวาระการท�ำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะ 		 6.2
กรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการเดิมโดย 			
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบก�ำหนดวาระ
		 6.3
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษัท
ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท

			
			
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 			
คณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
		 6.4

ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี

1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 		 6.5
		 และเพียงพอ
			

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

2.
		
		
		
		
		

		 6.6
			
			

จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ
ท่าน

		 6.7
			
			

ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
(charter)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 		 6.8 รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควร
		 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 			
ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
		 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
			
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ 7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย
		 เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และน�ำเสนอ 		 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ สอบทานค่าตอบแทน
		 ของบุคคลดังกล่าว ในการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั การสรรหากรรมการตรวจสอบ
		 รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ 1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
		 อิสระจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ
		 เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ 		 โดย 1 ท่าน ควรมีความรูด้ า้ นบัญชี และให้คณะกรรมการ
		 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ 		 ตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
		 ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการ
		 ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6.
		
		
		

2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี

3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด�ำเนินงาน
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย 		 และขึน้ ตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง 4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบ 		 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือถึงคราวออกตาม
ด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
		 วาระ
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5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่ 4.
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
		
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย 		
		 ปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 		

3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจำ� นวน 4 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ
3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1. นายนพพร เทพสิทธา
		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์			
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

พิจารณากลัน่ กรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและ
เงินโบนัสของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการบริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทนมี ห น้ า ที่
พิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการบริษัท โดย
เป็นไปตามนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติและการสรรหา
กรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนยังได้พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการบริหาร จาก
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ชุดย่อยและ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมถึงสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนมีหน้าทีจ่ ดั ท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งแก่กรรมการผู้
จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
นโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทภายนอก
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทิปโก้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถเป็นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ของบริษัทฯ ได้
1. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลทีมี่คุณสมบัติ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
		 เหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ ระดับสูงสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
		 บริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา ได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยทีไ่ ม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการปฎิบตั หิ น้าที่
		 อนุมัติ
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์
2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลทีมี่คุณสมบัติ สูงสุดในกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ และผูบ้ ริหาร
		 เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ระดั บ สู ง จะสามารถอุ ทิ ศ เวลาส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้
		 และกรรมการบริหารเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก�ำหนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับ
		 พิจารณาอนุมัติ
สูงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการ
3. พิจารณากลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของ
ผู้จัดการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ
		 กรรมการบริษทั ฯ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยูเ่ สนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
		 บริษทั ฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอต่อทีป่ ระชุม
		 ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กรรมการผูจ้ ดั การ การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้บริหารระดับสูง
และกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประเมินการ
ท�ำงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ โดย
พิจารณาจากผลประกอบการบริษทั ฯ การปฏิบตั ติ ามนโยบาย
คณะกรรมการบริษทั ฯ การวัดผลการปฏิบตั งิ านตาม Balanced
Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผัน หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ตามการบรรลุผลส�ำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่ม จะพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
บริษัท ซึ่งมีการประเมินผลจากตัวชี้วัดความส�ำเร็จด้าน กรรมการบริหาร และน�ำเสนอจ�ำนวนค่าตอบแทน ให้คณะกรรม
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน การบริษัทฯ อนุมัติ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของ
การเรียนรู้พัฒนา
แผนกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ทีส่ อดคล้องกับความคาดหวัง กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทีถ่ กู จัดท�ำและเผยแพร่โดยตลาดหลัก
ของผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ปี 2563 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในการน�ำ
เสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีแนวทางการ
พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1.
		
		
		
		
2.
		
		
3.
		
		
		

นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบ แบบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ประกอบ
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกั บ ข้ อ มู ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน ด้วย 3 หมวด คือ
อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัสตาม 1. ความคืบหน้าของแผนงาน
ผลงานเป็นหลัก เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้กบั บริษทั อืน่ ๆ
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
3. การพัฒนา CEO
ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และโบนัสตาม
ผลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ แปรผันตามความส�ำเร็จของผลงานรายปี
และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่ กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต สิทธิที่
จะซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่ก�ำหนดไว้ (Employee stock
options) เป็นต้น

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง
ในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่า
บริษัทฯ มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนื่องในการ
บริหารที่เหมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้น�ำที่
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯ ให้มั่นคงและ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
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ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน			
		 กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
2. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์			
		 กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
		 กรรมการผู้จัดการ

14. นางพันธ์สิริ สุตเธียรกุล 		
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
		 และกิจกรรมเพื่อสังคม
15. นายสรนารถ นันทมนตรี 		
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
16. นางอุดมพร พันธ์แพทย์		
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายอูกส์ เดอชองส์ 		
		 รองกรรมการผูจ้ ดั การ - สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
5. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
ของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้า
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
		 และพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
กรรมการ 4 ท่าน (ซึง่ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่าน
6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดังนี้
		 รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้า
1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 			
		 และปฏิบัติการต่างประเทศ
		 ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด			
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 			
		 รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชีและการเงิน
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
3. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 			
		 กรรมการบริหาร
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
9. นายจ๊าคส์ มาร์แชล		
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์			
		 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 การประกันภัยและกฎหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
10. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร

11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
12. นายชาญชัย โลหะประธาน
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
13. นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ 		
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการในประเทศ
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1. ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในต�ำแหน่ง
		 คราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ
		 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอีก

2. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะพ้นสภาพเมือ่ ตาย
		 ลาออก พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั หรือถึงคราวออก
		 ตามวาระ
3. เมื่อกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการด�ำรง
		 ต�ำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ จ นครบวาระ ซึ่ ง มี ผ ลให้

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		
		
		
		
		
		

จ�ำนวนกรรมการน้อยกว่าจ�ำนวนกรรมการทีก่ ำ� หนด คือ
3 คน คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรแต่งตัง้ กรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีใหม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดย
บุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ทนอยูใ่ น
ต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีซึ่งตนแทน

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ
		 กรรมการบริษทั ฯ
2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อ
		 ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบาย
4. ทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
		 โดยยึดตามข้อแนะน�ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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การกำ�กับดูแลกิจการ
และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
72		 การกำ�กับดูแลกิจการ
89		 ความรับผิดชอบต่อสังคม
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คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่จะท�ำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและ
เพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้
มีสว่ นได้เสียทุกฝ่ายซึง่ รวมถึงผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า หุน้ ส่วน
ทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหนี้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
และผู้บริหารจึงมีการส่งเสริมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินภายใต้โครงการ
Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี 2561
ในระดับ “ดีเลิศ” นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั การประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
ด้วยคะแนนร้อยละ 97 จากคะแนนเต็ม 100

1.
		
		
		

คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูน้ ำ� ทางจริยธรรม โดยก�ำหนด
แนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และก�ำกับ
ดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของ
จรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้

2.
		
		
		

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา ก�ำกับ
ดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานทีส่ ำ� คัญ โดยพิจารณา
ถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม

3.
		
		
		
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 		
Coalition) และได้รบั การรับรองในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 		
เพื่อส่งเสริมมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 4.
บริษัทฯ จึงได้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท 		
จดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code) ของ 		
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 		
มาพิจารณาและทบทวนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 		
ครัง้ ที่ 5/2561 เพือ่ ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั
ซึ่ง CG Code แนะน�ำหลักการส�ำหรับการจัดการเพื่อการ 5.
พัฒนาอย่างยั่งยืน อันส่งผลให้บริษัทได้รับการคัดเลือกจาก 		
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการด� ำเนิน 6.
ธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหนึ่งในบริษัทที่อยู่ในดัชนีหุ้นเพื่อ 		
ความยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment THSI) 		
ประจ�ำปี 2561
7.

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่
แก่กจิ การในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมั ด ระวั ง รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การด� ำ เนิ น การ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความ
ส�ำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา

		
		
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
		
คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก�ำกับดูแล
		
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนเคารพต่อผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย มี
จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่
ให้คณะกรรมการกลุ่มบริษัทฯ ผู้บริหารและพนักงาน ยึดถือ
เป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
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ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยตระหนักอยูเ่ สมอ
ว่าเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกลุม่ บริษทั ฯ ทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการ ให้ทำ� หน้าทีแ่ ทนตน และมีสทิ ธิ
ในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ด�ำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของ
กลุ่มบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความ
คาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ด�ำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งใน
เรือ่ งการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ
สองทางทีเ่ หมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
1) ได้อำ� นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนให้ได้รบั สิทธิ
พื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมทีค่ วรได้รบั 2) ประธาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สือ่ สารประเด็นต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุน้
การถือหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิทจี่ ะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปีครัง้ ที่ 1/2562 และส่งค�ำถามล่วงหน้าโดยบริษทั ฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2561 จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เพือ่ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาโดยในกรณีทบี่ รรจุเป็นวาระการประชุม บริษทั ฯ
จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่ก�ำหนดโดย
ผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่
รับเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเพือ่ ให้บรรจุเป็นวาระ บริษทั ฯ จะ
ชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทราบ
นอกจากนีใ้ นช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายมีสทิ ธิเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ พิจารณาเข้ารับ
การเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้าโดยในกรณีนี้
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษทั ฯ จากนัน้ จะได้
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการ
บริษัทฯพิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป

•
		
		
		
		

ผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุนรายย่อย นิตบิ คุ คลและนักลงทุนสถาบัน
สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั ได้
จัดเตรียมใบมอบฉันทะแบบ ข แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน หาก
ผูถ้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง สามารถ
ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้

		 เพือ่ ทราบจ�ำนวนและประเภทของค่าตอบแทนทีก่ รรมการ
		 แต่ ล ะคนได้ รั บ โดยแบ่ ง เป็ น เบี้ ย ประชุ ม และโบนั ส
		 กรรมการบริษัทฯ และค่าตอบแทนอื่น ๆ
•
		
		
		

หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบด้วยข้อมูลทีถ่ กู ต้อง
และเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนั้นรายงานการ
ประชุมอธิบายถึงวิธกี ารการนับคะแนน ผลการนับคะแนน
ค�ำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

• มีสทิ ธิในการได้รบั เงินปันผล เสนอวาระการประชุมกรรมการ
		 เพือ่ การแต่งตัง้ และอนุมตั วิ าระต่าง ๆ ตามอ�ำนาจอนุมตั ิ
•
		
		
		
		

ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมภายหลังจากประธานใน
ทีป่ ระชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนน
ได้ในวาระทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มกี ารลง
มติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุม
เป็นต้นไป

• ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุด
		 ย่อยทุกชุดเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รายงาน
		 ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้
ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบ
ฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการ
ประชุมและท�ำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนีใ้ นการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวาระได้
ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตร
ยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง” เพื่อค�ำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลง
คะแนนทั้งหมด และส�ำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ
ใช้ระบบบาร์โค้ดเพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศ
ผลคะแนนได้ทนั ทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดย
เมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบราย
ละเอียดได้

• ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละปีจะมีกรรมการทีค่ รบรอบออก
• ก�ำหนดให้มวี าระเกีย่ วกับค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่
		 ชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี และ 		 ตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมการทัง้ หมด
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

73

		
		
		
		
		
		

		 ไม่มีกรณีของการน�ำเอาข้อมูลภายในไปใช้

•
		
		
		
		
ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น 		
ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�ำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ •
ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ 		
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลรายละเอียดในเรือ่ งดังกล่าว 		
อย่างเพียงพอ ทัง้ นีใ้ นวาระทีผ่ ถู้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยข้อซักถาม 		
บริษทั ฯ ได้จดั เตรียมบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องเป็นผูใ้ ห้คำ� ตอบ 		
ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
		

จรรยาบรรณบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดแนวปฏิ บั ติ เ พิ่ ม เติ ม
ส�ำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของ บริษัทฯ หรือ
ใช้เวลาท�ำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซื้อขาย
หลักทรัพย์อย่างเป็นประจ�ำเพือ่ ประโยชน์ส�ำหรับตนเอง
หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควรและไม่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของ บริษัทฯ

•
		
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
		
การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุก 		
กลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน 		
สถาบันหรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ค�ำนึง 		
ถึงและพยายามสร้างเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เกิดความเท่าเทียมกัน
•
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้
		
• ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ 		
		 โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียง และไม่มหี นุ้ ใด
•
		 มีสิทธิพิเศษที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		
• ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอรายชือ่ กรรมการเพือ่ การเลือกตัง้ 		
		 ผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
		
• มีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการใช้ข้อมูล 		
		 ภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการและข้อบังคับพนักงาน 		
		 อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีบทก�ำหนดโทษชัดเจน •
		 กรณีทผี่ บู้ ริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผย 		
		 ต่อสาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ในปี 2561

รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติได้รบั การอนุมตั ิ
ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นประจ�ำ
ทุกปี รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีน่ อกเหนือจากนีต้ อ้ งเป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

•
		
		
		
		
		
		
•
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ซึง่ จะมีการเลือกตัง้ ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ในกรณีทมี่ บี คุ คลได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการมีจำ� นวน
เกิ น กว่ า จ� ำ นวนกรรมการที่ พึ ง มี ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น เลื อ กตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ทัง้ นีใ้ นทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้
อย่างเป็นอิสระ

โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เช่น การถือหุน้ ของคณะกรรมการรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุน้ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้ว
นอกจากนีจ้ ำ� นวนหุน้ รวมกันของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยรวมกัน
เท่ากับร้อยละ 36 ของจ�ำนวนหุน้ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้ว
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ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ
ฝ่ายจัดการบริษทั ฯ และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ�ำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
มาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายจัดการ
บริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบโดยก�ำหนดเป็น
วาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส

รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งผ่านการ
อนุ มั ติ โ ดยผู ้ ถื อ หุ ้ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มี
การถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จึงไม่ทำ� ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้
เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผย
การถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		
		
		
		
		
		
		
		
		

กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดทีไ่ ด้จดั ส่งไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษทั ฯ ได้จดั ท�ำหนังสือ
มอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทาง
การออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือ
มอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ได้ และบริษทั ฯ
ได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นส� ำหรับปิด
หนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

•
		
		
		
		
		

ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั ข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็น
การล่วงหน้าเพือ่ ผูถ้ อื หุน้ จะได้มเี วลาในการเตรียมตัวเข้า
ประชุม โดยในปี 2561 บริษทั ฯ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลหนังสือ
เชิญประชุมบนเว็บไซต์และส่งให้ผถู้ อื หุน้ ก่อนวันประชุม
30 วันและ 21 วัน ตามล�ำดับ โดยหนังสือเชิญประชุมได้
ถูกจัดท�ำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

• มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และผูถ้ อื หุน้ จึงท�ำให้
		 ปราศจากการก้าวก่ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ในกรณีที่

		
		
		
		
		

กรรมการบริษทั ฯ หรือผูบ้ ริหารคนใดคนหนึง่ มีสว่ นได้เสีย
กับผลประโยชน์ในเรื่องที่ก�ำลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสีย
นั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหาร เป็นไป
อย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา
วัตถุดบิ เจ้าหนี้ คูค่ า้ รวมไปถึงคูแ่ ข่งทางการค้าเนือ่ งจากแต่ละ
กลุม่ เป็นแรงสนับสนุนให้บริษทั ฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้าง
ก�ำไรสร้างความส�ำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของ
บริษทั ฯและยึดถือหลักการทีจ่ ะต้องปฏิบตั อิ ย่างรับผิดชอบต่อ
สังคมและรักษาค�ำมัน่ สัญญาในฐานะนิตบิ คุ คลทีจ่ ะต้องรักษา
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

75

พนักงานและสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความสามารถ กลุ่ม
บริษทั ฯ ได้ทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหว่างประเทศ
โดยมีวตั ถุประสงค์ให้มกี ารโอนย้ายพนักงานระหว่างส�ำนักงาน
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผู้น�ำ

การบริหารทรัพยากรบุคคล
การผลักดันให้ทรัพยากรบุคคลในกลุม่ บริษทั ฯ ได้แสดงศักยภาพ
สูงสุด ด้วยการลงทุนเพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและมีเป้าหมาย
ชัดเจน คือปัจจัยส�ำคัญของของกลุ่มบริษัทฯในการด�ำเนิน
ตามทิศทางและแผนกลยุทธ์เพือ่ การบรรลุพนั ธกิจและวิสยั ทัศน์
ปี 2563

ผู้ถือหุ้น
นอกจากสิทธิพนื้ ฐาน สิทธิทกี่ ำ� หนดไว้ในข้อก�ำหนด กฎหมาย
กฎระเบียบ สัญญาและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ท�ำขึ้นระหว่างกัน
เช่น สิทธิในการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม สิทธิในการได้รบั
ใบหุน้ สิทธิในการตรวจสอบจ�ำนวนหุน้ สิทธิในการเข้าประชุม
และออกเสียง เป็นต้น
ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการ
ประชุม โดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเวบไซต์บริษทั ฯ ก่อน
เป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21
วันก่อนการประชุม โดยสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการเข้าร่วมประชุม
และการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญ
ประชุมของบริษัทฯ

การบริหารทรัพยากรบุคคลมีแนวทางเชิงรุกในการประเมินเทคนิค
และวิธกี ารในการรักษา พัฒนาและขับเคลือ่ นก�ำลังคน เพือ่ ให้
ผลตอบแทนทางการลงทุนในทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิผล
สู ง สุ ด โดยการก� ำ หนดให้ พ นั ก งานที่ มี ทั ก ษะที่ เ หมาะสม
ได้ปฏิบัติงานในต�ำแหน่งงานที่ได้ใช้ทักษะนั้นๆเต็มความ
สามารถ ซึง่ จะเป็นการมอบอ�ำนาจการตัดสินใจในการท�ำงาน
ให้พนักงานอย่างเต็มที่ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพ และ
เตรียมพร้อมพนักงานไปสู่การเป็นผู้น�ำในอนาคต
ตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลได้เริ่ม
ด�ำเนินโครงการ “One Group, One System” เพื่อให้ระบบ
การจัดการข้อมูลพนักงานและการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ในกลุม่ บริษทั ฯมีความเป็นหนึง่ เดียวกัน ซึง่ ขยายผลไปสูบ่ ริษทั
ย่อยในต่างประเทศทั้งหมด

กลุม่ บริษทั ฯยังคงมีความมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้น และสวัสดิการในการท�ำงานทีด่ ี ทีเ่ น้นถึงสุขภาพ ความปลอดภัย
ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ สภาพการท�ำงาน และระบบค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้
ของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดย กับภายนอก
ทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รบั การกลัน่ กรองเพือ่ เสนอคณะกรรมการ นโยบายสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ต่อไป
สืบเนือ่ งจากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯมีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ าม
หลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งน�ำพาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
พนักงาน
กลุม่ บริษทั ฯให้ความส�ำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพือ่ ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯจึงก�ำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น โดย
สนับสนุนให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในปี 2563 ส�ำเร็จตามที่ มีวตั ถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้
ก�ำหนดไว้ จึงได้ให้ความส�ำคัญในการยกระดับด้านการพัฒนา ส่วนเสียทุกฝ่าย กล่าวคือ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

1.
		
		
		
		
		
		
2.
		
		
		
		
		
3.
		
		
		
		
		
		
4.
		
		
		

ด�ำเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพือ่ บ่งชี้ ป้องกัน และ
ด�ำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่
ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือหลักการปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนและหามาตรการในการด�ำเนินการกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น

การจ่ายค่าตอบแทน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการทบทวนสวัสดิการและ
ผลตอบแทน เพือ่ รักษาและสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูท้ สี่ ร้างสรรค์
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องให้กับองค์กร ด้วยการออกแบบ
โครงสร้ า งการจ่ า ยค่ า ตอบแทนส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ ห ารและ
พนักงานเป็น 3 กลุ่มคือ (1) กรรมการบริษัท (2) กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่, กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหาร (3)
ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกส�ำหรับการแก้ไขปัญหาความ พนักงาน
ขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพือ่ ประโยชน์รว่ มกันของกลุม่ การจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงาน
บริษัทฯ และผู้มี ส่วนได้เสีย ได้แ ก่ ผู้ผลิต สินค้าและ
วั ต ถุ ดิ บ พนั ก งานและลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นที่ กลุม่ บริษทั ฯ มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงาน
เกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้โครงสร้างเงินเดือนสามารถแข่งขันได้
ในตลาดแรงงาน การก�ำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทนจูงใจ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
เป็นหนึ่งในกระบวนการ ที่ประกอบด้วยการสรรหาผู้สมัครที่
ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานหลัก การน�ำระบบการทบทวนผล
อื่น ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ใน การปฏิบัติงานมาใช้ และการก�ำหนดวิธีการจ่ายค่าตอบแทน
เรื่ อ งแนวคิ ด และมุ ม มอง เชื้ อ ชาติ สี ผิ ว ศาสนา เพศ ตามผลการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ
หรือ สถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุม่ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีความสามารถ
ผู้ด้อยโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
สูง กลุ่มบริษัทฯ ยังด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนา
ให้ความเคารพและด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมสิทธิการเป็น
พลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียของกลุม่
บริษัทฯ

ปรับปรุงกระบวนการและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเอื้อต่อศักยภาพการ
ท�ำงานของพนักงาน ซึง่ จะช่วยให้กลุม่ บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมาย
และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยพนักงานจะได้แสดง
5. ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล ความสามารถ มีความก้าวหน้าในงาน และเติบโตไปพร้อมกับ
		 การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหงต่าง ๆ และ กลุ่มบริษัทฯ โครงการส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการในปี 2561 ได้แก่
		 เสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ท�ำงาน
การพัฒนาอาชีพในองค์กร
6.
		
		
		
		

ให้ความส�ำคัญ ด�ำเนินการและส่งเสริมเพือ่ ยกระดับสิทธิ
ในการท�ำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน ทีต่ อ้ งประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพ
และความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้
แรงงานและแรงงานเด็ก

กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการพัฒนาอาชีพในองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจัดท�ำ Job Competency Profile
21กลุ่มงานตามโครงสร้างขององค์กรในประเทศไทย เพื่อ
เป็นคู่มือในการพัฒนาพนักงานของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งมีการ
ระบุความรู้ ทักษะและคุณลักษณะทีส่ ำ� คัญทีจ่ ะสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพในองค์กร
ในปี 2560-2561 เราได้จัดท�ำโครงการพัฒนาส�ำหรับผู้บริหาร
ระดั บ กลาง “Transformational Leadership” โดยโค้ ช
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ภายนอก จากโปรแกรมนี้ เราได้จัดท�ำ Job Competency 2. ความสามารถด้ า นการบริ ห ารจั ด การ (Managerial
Profile ของผูบ้ ริหารระดับกลาง เพือ่ ใช้ออกแบบโปรแกรมการ 		 Competency) แบ่งตามระดับงาน ที่มีความแตกต่าง
พัฒนาผู้บริหารระดับกลาง หรือที่เรียกว่า “Success Profile” 		 กันในด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2562
3. ความสามารถตามกลุม่ งาน (Functional Competency)
		 แบ่งตามบทบาทและความรับผิดชอบของกลุม่ งานต่างๆ
คู่มือความสามารถในการท�ำงาน
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความเชื่อว่า พนักงานคือกลไก 		 ที่ระบุถึงความรู้ ทักษะเฉพาะ และคุณสมบัติส�ำคัญใน
ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยขั บ เคลื่ อ นและส่ ง ผ่ า นความหมายของค� ำ ว่ า 		 กลุ่มนั้นๆ

เจตนารมณ์ของคูม่ อื ความสามารถในการท�ำงาน เพือ่ สนับสนุน
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาพนั ก งานอย่ า งเป็ น ระบบ โดยการวาง
มาตรฐาน และกระบวนการประเมินความสามารถไปสู่การ
วางแผนพัฒนา เพือ่ ให้ทกุ คนในองค์กรสามารถปฏิบตั งิ านและ
ความส�ำเร็จขององค์กรเกิดขึ้นจากพนักงาน ดังนั้นพนักงาน เติบโตเพื่อเป็น “พันธมิตรผู้น�ำเสนอโซลูชั่นอย่างสร้างสรรค์”
ควรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาความสามารถ เพื่อให้ สร้างความแตกต่างให้เราทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ โอกาสความ ยางมะตอยและปิโตรเลียมที่ประสบความส�ำเร็จ
การสร้างทีมงานที่มีความสามารถสูง
ก้าวหน้าในอาชีพของตนเอง
“พันธมิตรผู้น�ำเสนอโซลูชั่นอย่างสร้างสรรค์” ไปสู่บุคลากร
ในวงกว้าง โดยมีจุดเริ่มต้นจากความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และคุณลักษณะของแต่ละคน ผ่านหลักการท�ำงานของทิปโก้
แอสฟัลท์และการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา

“คูม่ อื ความสามารถในการท�ำงาน” (Job Competency Profile)
เป็นเครือ่ งมือในการสือ่ สารและวางแผนพัฒนาความสามารถ
ระหว่ า งผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาและพนั ก งาน ประกอบด้ ว ยความ
สามารถ 3 ด้านคือ

การรักษาความสามารถในการแข่งขันในยุคประเทศไทย 4.0
และความท้าทายในด้านต่าง ๆ ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ จ�ำเป็นต้อง
พัฒนาบุคลากรที่มีทักษะการท�ำงานใหม่ๆ และหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

1. ความสามารถหลัก (Core Competency) น�ำมาจากหลัก กรอบการพัฒนาผูน้ ำ� ถูกออกแบบจากมาจากคุณค่าหลักองค์กร
		 การท�ำงานของทิปโก้แอสฟัลท์ ทีส่ ำ� คัญต่อทุกคน ในทุก (TIPCO Core Values) และความสามารถของผู้น�ำ ได้แก่
การคิดเชิงกลยุทธ์และการมีวสิ ยั ทัศน์ การเป็นผูน้ ำ� ทีส่ ร้างแรง
		 กลุ่มงานและทุกระดับในองค์กร ได้แก่
		 •
การท�ำงานเป็นทีม (Teamwork) พวกเราคือทีม บันดาลใจ การสือ่ สารและการสร้างความสัมพันธ์ การบ่มเพาะ
ความสามารถของพนักงาน การเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
			
ทิปโก้แอสฟัลท์
และการส่งเสริมนวัตกรรม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
		 •
ความซื่อตรง (Integrity) การไม่ยอมรับต่อการ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานเพื่อเป็นผู้น�ำใน
			
ประพฤติมิชอบ
อนาคต หลักสูตรที่จัดในปีนี้ ได้แก่ Business Planning &
		 •
ความรอบคอบ (Prudence) เราพิจารณาอย่าง Budget Control, Conflict Resolution, Idol Mentor, Effective
			
ถี่ถ้วนและท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
Meeting Presentation on Skills & Logical Communication
		 •
ค�ำมั่นสัญญา (Commitment) เรารักษาค�ำพูด และ Train-the-Professional Trainer.
		 •
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การเปิดรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง (Open-Mind)
การเปิดรับความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างท�ำให้เราปรับ
เปลีย่ นกระบวนการคิด การตัดสินใจ และสามารถ
ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็น
อย่างดี

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนีโ้ ครงการทีม่ กี ารด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งคือ
“โครงการคลื่นลูกใหม่” (New Wave) เพื่อเตรียมความพร้อม
และพัฒนาพนักงานส�ำหรับการเติบโตในปัจจุบนั และอนาคต
เราได้จัดหลักสูตรของ “Dale Carnegie Course” ซึ่งเน้น 5
ปัจจัยในการขับเคลื่อนความส�ำเร็จ นั่นคือ Build Greater

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

Self-Confidence, Strengthen People Skills, Enhance ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
Communication Skills, Develop Leadership Skills, and กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นจะปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
Reduce Stress and Improve our Attitude.
จัดการที่ดี เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อรักษา
ชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 33.84 จากเป้า ความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้ทบทวนจรรยา
หมายที่ 24 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
บรรณ เพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคงของระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและขององค์กรให้มีความรัดกุมยิ่ง
ขึ้น ด้วยเหตุนี้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จึงถูกระบุให้
กลุม่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการติดตัง้ ระบบ “การบริหารผลการปฏิบตั ิ
ครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อัน
งาน” เพือ่ ช่วยให้พนักงานรับทราบเป้าหมายทีถ่ กู คาดหวังและ
ได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วมสายโลหิต คู่สมรสที่ถูกต้องตาม
บรรลุเป้าหมายของบริษทั ระบบการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน
กฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม
นีจ้ ะระบุดชั นีวดั ผลของแต่ละแผนกตามการพิจารณาของฝ่าย
บริหารซึ่งประกอบด้วย พนักงานประเมินตัวเอง การติดตาม นอกจากนี้ พ นั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งรั บ ทราบถึ ง การทบทวน
ผลงานกลางปีและปลายปี การพูดคุยระหว่างหัวหน้าและ จรรยาบรรณ บริษัทฯ ยังก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหาร
พนักงานเพื่อท�ำความเข้าใจเป้าหมายและความคาดหวังให้ ฝ่ายบริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานทุกระดับ
ตรงกัน โดยจะเน้นที่ระบบและเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อ ในส่วนงานขาย และการจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่ง
ให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินและเปรียบเทียบผลงาน มอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทาง
ของแต่ละแผนก ผลของการประเมินนี้จะใช้ในการพิจารณา ผลประโยชน์” ซึ่งระบุความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่
ค่าตอบแทนและโบนัสประจ�ำปีตามนโยบายของบริษทั ระบบ ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อ�ำนวยการฝ่าย
นี้จะช่วยให้กลุ่มบริษัทพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทั้ง ทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลัง
จากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูล
ในปัจจุบันและในอนาคต
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันปรากฎอยู่หรือมีแนวโน้ม
การจัดการความรู้ขององค์กร
จะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกนี้มีข้อบกพร่องหรือ
เพือ่ ความเข้มแข็งของธุรกิจหลักและสนับสนุน “พันธมิตรผูน้ ำ� มีความผิดพลาด
เสนอโซลูชนั่ อย่างสร้างสรรค์” เราได้ดำ� เนินการวางระบบและ
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ใน
โครงสร้างเพื่อการรวบรวมและจัดเก็บความรู้ขององค์กรผ่าน
ปัจจุบนั หรืออาจจะเกิดในอนาคต จะเป็นข้อมูลส�ำคัญในกรณี
รูปแบบ “Choose-Share-Shelf-Practice Model”
ที่ฝ่ายบริหารและพนักงานในส่วนงานเฉพาะ ที่ต้องปฏิบัติ
“ความรูเ้ รือ่ งแอสฟัลต์” เป็นหนึง่ ในความรูท้ สี่ ำ� คัญของเราและ หน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
เราต้องท�ำให้แน่ใจว่าพนักงานมีความรู้ตามมาตรฐานและ
เพียงพอที่จะส่งมอบผลงานและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ รวม
ถึงการถ่ายทอดความรูจ้ ากรุน่ สูร่ นุ่ ด้วยการใช้ระบบการจัดการ ลูกค้า
องค์ความรู้ที่ประหยัดเวลาและคุ้มค่า
เพือ่ รักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มคี วามยัง่ ยืนและมุง่ มัน่ ที่

หลักสูตร ความรู้เรื่องแอสฟัลต์ มีทั้งหมด 9 หลักสูตรและในปี จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพ
นี้เราได้พัฒนาและจัดอบรม 3 หลักสูตรส�ำหรับพนักงานใหม่ สินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้
ฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายขายและการตลาด
บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
การน�ำไปใช้งานแก้ไขปัญหารับข้อร้องเรียนและข้อแนะน�ำ
ต่าง ๆ จากลูกค้าเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพและความพึง
พอใจสูงสุดกับลูกค้า
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• ผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา • บริษัทฯ ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติเงื่อนไขทางการเงินใน
		 สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนอง 		 ทุก ๆ งวดการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชีได้น�ำ
		 ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
		 เสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
• ผลิตสินค้าและบริการโดยค�ำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้า • ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ทที่ ำ� ให้บริษทั ฯ อาจจะไม่สามารถ
		 และลดผลกระทบไม่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินได้ ฝ่ายบริหารจะได้รับ
• ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพ 		 แจ้งทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

		 ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพ และความ คู่ค้า
		 ปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบีย่ งเบน เพือ่ ประโยชน์
บริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อคู่ค้าภาย
		 ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
ใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา
• ก�ำหนดและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีเ่ ป็นธรรมต่อกลุม่ บริษทั ฯ ค�ำมัน่ ทีใ่ ห้ไว้กบั คูค่ า้ รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่ง
		 และลูกค้า
ตรงตามก�ำหนดเวลา
• คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่าน • การจัดหา จัดซื้อ ต้องปฏิบัติและด�ำเนินการตามหลัก
		 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
		 เกณฑ์ระเบียบ ข้อก�ำหนด และกระบวนการของบริษัท
• ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียน •
		 และข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
		
• ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของ 		
		
		 ลูกค้าและผู้บริโภค

เลือกคู่ค้าทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซื้อสินค้า
จากผูเ้ สนอขายสินค้าทีม่ กี ารแข่งขันตามความเหมาะสม
ทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และ
เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

• ให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักแก่ลกู ค้า และผูบ้ ริโภค • ในการจัดหา ให้พจิ ารณาเลือกนิตบิ คุ คลเป็นอันดับแรก
		 เพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่าง 		 เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
		 (หรือเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการของบริษัท)
		 ยั่งยืน
ข้อพึงระวัง

ข้อพึงระวัง

1) ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถ 1) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือ
		 มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ พนั ก งานของ กลุ ่ ม บริ ษั ท
		 ในการท�ำธุรกิจอย่างมืออาชีพ
2) ใช้ความระมัดระวังในการให้ การรับของขวัญหรือการ 		 ทิปโก้แอสฟัลท์
		 เลี้ยงรับรอง ที่เกินความจ�ำเป็น

เจ้าหนี้

2) การไม่คำ� นึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ทีค่ คู่ า้ พึงมี เช่น มาตรฐาน
		 แรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม
		 เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและ 3) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจได้รับจากการคัดเลือกคู่ค้า
หน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้
		 เช่น การรับของก�ำนัลที่ไม่เหมาะสม
• บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการส�ำหรับรายการ
		 กู้ยืมโดยน�ำเสนอเงื่อนไขการเงินที่ส�ำคัญ (Financial คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้
		 covenants)
• เมือ่ สัญญาเงินกูถ้ กู ด�ำเนินการ บริษทั ฯ ก็ได้มกี ารติดตาม กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการด�ำเนิน
		 อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไป กิจการของบริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใด ๆ กับคูแ่ ข่งทางการค้า
		 ตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

• ไม่กลัน่ แกล้งหรือให้รา้ ยคูแ่ ข่งขันทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
		 ไม่ขม่ ขู่ ไม่กดี กันทางการค้า อันจะท�ำให้คแู่ ข่งเสียโอกาส
		 อย่างไม่เป็นธรรม
• รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งขัน ด้วยความระมัดระวัง
		 เนือ่ งจากคู่แข่งขันอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
•
		
		
		

ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา
รายการสินค้า การวิจัยตลาด แผนการผลิต ก�ำลังการ
ผลิตหรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นข้อมูลทางทรัพย์สนิ ทางปัญญา
หรือความลับของบริษัท

• ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งขัน
• ไม่ท�ำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ที่มี •
		
		 ลักษณะเป็นการลดหรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า
		
ข้อพึงระวัง
		
1) การท�ำความตกลงที่มีผลเป็นการจ�ำกัดทางเลือกของ
•
		 ลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
		
2) ก�ำหนดราคา หรือเงือ่ นไขการขายสินค้า หรือบริการทีไ่ ม่
•
		 เป็นธรรมต่อลูกค้า
		
		
การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ 		
ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยก�ำหนดไว้ใน •
		
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		
การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท
		
• บันทึก รายงาน ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตาม
•
		 ข้อเท็จจริง
		
• เก็บรักษาข้อมูล ด�ำเนินการตามก�ำหนดเวลาและหลัก 		
		 เกณฑ์ที่บริษัท ก�ำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
•
• ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 		
		 เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบ 		
		 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของ
		 บริษทั เท่านัน้ ห้ามใช้เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของ •
		 ตนเอง หรือเพือ่ ผลประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมือง 		
• เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�ำหรับเข้า •
		
		 ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัท
		

บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำ� เป็นต้องได้
รับอนุญาต
ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท
ให้พน้ จากการน�ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต
ผลงานที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ถื อ เป็ น
ทรัพย์สินของบริษัท เว้นแต่กรณีที่บริษัท ได้อนุญาต
อย่างชัดเจนว่าให้ถอื เป็นผลงานของผูค้ ดิ ค้น ผูป้ ระดิษฐ์
ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
ในการท�ำงานพนักงานต้องดูแลรักษารายงาน ข้อมูล
สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จ
จริงต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ให้
ถูกล่วงละเมิด
พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืน
ให้แก่บริษทั ทัง้ หมด เมือ่ พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่
บริษทั เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของบริษัท เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลัก
ทรัพย์ของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก หรือผูท้ ไี่ ม่เกีย่ วข้อง
ไม่ให้คำ� แนะน�ำในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั เว้น
แต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานที่ได้รับมอบ
หมายจากบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2561
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ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผย 4) การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือ
หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัทไปยังบุคคลที่ 		 สถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง 5) การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นข่าวลือ หรือข้อมูลทีเ่ ป็นผลกระทบต่อ
เพื่อนฝูง เป็นต้น
		 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
ข้อพึงระวัง
•
		
		
		

1) การบอกกล่าว น�ำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร การต่อต้านคอร์รัปชั่น
		 ของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ก� ำ หนดนโยบายการต่ อ ต้ า น
		 และนอกบริษัท
คอร์รัปชั่นเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่
2) การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิตบิ คุ คล คุณค่าและเพื่อให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจ
		 นอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์ ทีอ่ าจมีความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ได้รบั การพิจารณา
		 อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผล และปฏิบัติอย่างรอบคอบ
		 ประโยชน์ ที่ เ กิ ด จากทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญานั้ น ตาม
		 นโยบายทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ก่อนด�ำเนินการ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3) การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการก�ำกับดูแล
		 อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มี กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน จึงก�ำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อ
		 เหตุสมควร
ป้องกันการคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ค�ำนิยามคอร์รัปชั่น

โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition)
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูป ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
แบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ สัญญามอบให้ ให้ค�ำมั่น
บริษทั ฯ ได้จดั ให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption
เรียกร้องซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่
for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา
เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่
“การสื่อสารและขั้นตอนการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ ไม่
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัด
ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระท�ำ
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หรือละเว้นการฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่ง
ธุรกิจ หรือแนะน�ำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้ ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ
มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจความเสี่ยง แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่าง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
รอบคอบ ดังนี้
สัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้าน
• ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ การป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึง่ จัดโดย ส�ำนักงาน ป.ป.ช.
		 ด�ำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชั่นในทุก และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
		 รูปแบบ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น กรรม
• คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการก�ำหนด สนองโกง ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดยหอการค้า
		 แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่น และเป็นแบบอย่างของ ไทยและและสภาหอการค้าไทย
		 การต่อต้านคอร์รัปชั่น
เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2560 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
• คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของ คอร์รัปชั่น – “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชั่นเก่า” ที่ห้อง Bangkok
		 กลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ Convention Center ที่โรงแรม Central Grand
		 และสือ่ สารการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
		 ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่าง ๆ คอร์รปั ชัน่ สากล (ประเทศไทย) ทีเ่ มืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
• สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบาย ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
		 การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้แก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2560 เป็น
		 อย่างต่อเนื่อง
เวลา 3 ปี
• ส่งเสริมให้มกี ารทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบตั ิ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
		 ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อต้านการ คอร์รัปชัน 2561 “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง” ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 1-3
		 คอร์รัปชั่นเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (BITEC) เมื่อ
		 กฎหมายและการด�ำเนินธุรกิจตลอดเวลา
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ คอร์รปั ชัน่ สากล (ประเทศไทย) ทีเ่ มืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นประกอบด้วย การ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิด
ความเสีย่ งรวมถึงการควบคุมและวิธกี ารท�ำงานทีจ่ ะลดความ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและ
เสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการ ความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูก
จัดท�ำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุม ต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบ
และติดตามซึง่ จะมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการ ด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติกรรมการ ผลประกอบการ
และความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง
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•
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		

		
		
		
		
		

และจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ ภายใน 7 วันหลังจาก
ได้รบั รายงาน ตามประกาศของบริษทั ฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
การรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552

•
		
		
		
กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง 		
หลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้ 		
เลขานุการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบทีจ่ ะให้กรรมการและ 		
ผู้บริหารน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง 		
ภายในเวลา โดยเลขานุการบริษัทฯ ลงนามรับทราบ

กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ต่อ ส�ำนักงานก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และ
โอนหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่อง การจัดท�ำและ
เปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และผูส้ อบบัญชี ที่ สจ. 12/2552 โดยในการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาสจะรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารให้ทปี่ ระชุมฯ
รับทราบ

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจ�ำปี
แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของ บริษทั ฯ และเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผย
ประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
การถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารพันธกิจและวิสยั ทัศน์
ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง
นอกจากนี้ยังรวมถึง ประวัติกรรมการ สถิติการเข้าร่วม
ประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการบริษัท กรรมการ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายโก บัน เฮ็ง
กรรมการอิสระ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
			
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
			
กรรมการอิสระ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
กรรมการอิสระ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายนพพร เทพสิทธา
ประธานกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
			
กรรมการตรวจสอบ
			
กรรมการอิสระ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการตรวจสอบ
			
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
			
กรรมการอิสระ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
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จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ต�ำแหน่ง

เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ในปี 2561

รายชือ่

จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ล�ำดับ

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (ร้อยละ)
จ�ำนวน 1,573,821,570 หุน้

• การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

13,860,000
-

400,000
-

13,860,000
400,000
-

0.88
0.03
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
			
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
			
กรรมการอิสระ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายเฟรเดริค การ์ด
กรรมการ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการบริหาร
1,500,000
650,000
2,150,000
			
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน		
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการบริหาร
16,100,000
925,000
17,025,000
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการบริหาร
600,000
600,000
			
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
			
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน และกฎหมายระหว่างประเทศ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร
29,100,000
900,000
30,000,000
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10,500,000
10,500,000
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร
1,400,000
1,000,000
2,400,000
			
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
16. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย
รองกรรมการผู้จัดการ –
			
สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
17. นายอูกส์ เดอชองส์
รองกรรมการผู้จัดการ –
430,000
70,000
500,000
			
สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1/
รองกรรมการผู้จัดการ - บัญชีและการเงิน
1,419,500
665,000
2,084,500
18. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1/
รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและพัฒนา
100,000
100,000
19. นายเธียรี่ เดอเฟรน
			
ธุรกิจต่างประเทศ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
-

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (ร้อยละ)
จ�ำนวน 1,573,821,570 หุน้

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชือ่

เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ในปี 2561

ล�ำดับ

จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

-

0.14
1.08
0.04

1.91
0.68
0.15
0.03
0.13
0.01
-

1/ ในปี 2561 มีการปรับแบบรายรายงาน 59-2 ซึ่งรวมยอดใน NDVR ด้วย
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการร้องเรียน

ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน www.tipcoasphalt.
com /investor_news.aspx การเปิดเผยข้อมูลนัน้ จะยึดแนวทาง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ยอด
เยี่ยม (“Best IR Awards”) ในปี 2561 บริษัทฯ มีคะแนน
Best IR Award ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มขึ้นจากร้อยละ
80.27 เป็นร้อยละ 84.07 บริษัทฯ มีคะแนนสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท
โดยเฉพาะคะแนนการเปิดเผยข้อมูลบนหน้าเว็บของนักลงทุน
สัมพันธ์ จากร้อยละ 75.19 ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
78.52 ในปี 2561

กลุม่ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วม
กันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยสนับสนุน
ให้มีการสอบถามกรณีมีข้อสงสัย หรือข้องใจเกี่ยวกับจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ เลขานุ
การบริษัทฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากร
บุคคล

ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหลักจรรยาบรรณและการ
รายงานการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ โดย
บริษทั ฯ มีความยินดีตอ้ นรับในการนัดพบกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน พนักงานทุกคนต้องรับทราบและปฏิบัติตาม
นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ ในปี 2561 ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีการแจ้งเรือ่ งการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยา
พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
บรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการ
• จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถาม
		 2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์
		 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้
•
		
		
		
		

เข้าร่วมกิจกรรมงานทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยประกอบด้วย งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
(Opportunity Day) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 วัน
ที่ 21 พฤษภาคม 2561 วันที่ 30 สิงหาคม 2561 และ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

• กรรมการบริษัท
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

• เข้าร่วมงาน Thailand Focus 2561 เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และหรือกรรมการผู้จัดการทราบ
		 2561
• หัวข้อข่าวของบริษทั ฯ หรือข่าวส�ำหรับสือ่ มวลชนถูกเปิด ภายใน 24 ชั่วโมงบริษัทฯ จะเริ่มด�ำเนินการสอบสวนเรื่องร้อง
		 เผยบนเว็บไซต์บริษัท http://www.tipcoasphalt.com/ เรียนทัง้ หมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าทีส่ ามารถท�ำได้

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการ
• กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจะ สอบสวนโดยชอบด้วยกฎหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืน
		 ถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
		 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย
		 th_investor_pressreleases.aspx

•
		
		
		
		

จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็นช่องทาง ผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผูต้ อ้ งการทราบข้อมูลโดยติดต่อ ข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครองตามหลักเกณฑ์ นโยบายการ
ที่นายชัชวรุตม์ มุสิกไชย โทรศัพท์ +66 2273 6454 เปิดโปงความผิดที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investors@
tipcoasphalt.com
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สามารถเลือกที่จะเปิด เผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ใน
ส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือใน
การรายงานหากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวน
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ
การสอบสวนนั้น ๆ

เหตุผล แม้ว่า ประธานคณะกรรมการของบริษัท จะไม่ได้มา
จากกรรมการอิสระ แต่ประธานฯมิได้เป็นกรรมการบริหาร
ดังนั้น จึงไม่มีเหตุหรือปัจจัยใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อบุคคลดัง
กล่าวในการเสนอความเห็นที่เป็นอิสระ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• บริษทั ฯ จะถือว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั การรายงานหรือร้องเรียน
		 มาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยจะไม่ คณะกรรมการได้ยดึ มัน่ ต่อหน้าทีต่ ามหลัก Fiduciaries duties
		 ให้กระทบถึงผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียนหรือ ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
• มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสม จะถูกน�ำมาใช้ หากผู้ • โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
		 รายงานผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้ 		 เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
		 ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรูจ้ ากอุตสาหกรรมต่าง ๆ
		 รับความไม่ปลอดภัย
		 โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการ
• ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการ 		 อิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
		 บรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้ 		 ผู้บริหารได้มีการก�ำหนดอย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่าน
		 รับความเดือดร้อน
		 รายงานประจ�ำปี เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของการด�ำรง
การปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั 		 ต�ำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
		 ดูแลกิจการทีด่ ี เช่น กรรมการไม่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
จดทะเบียน (CG Code)
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน 		 ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท

(CG Code) ปี 2560 ที่จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อแนะน�ำของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทางคณะกรรมการบริษทั
ได้ทบทวนหลักปฏิบตั แิ ละหลักปฏิบตั ยิ อ่ ยทีป่ รากฎอยูใ่ น CG
Code ซึ่งรวมถึงเหตุผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติและหลักปฏิบัติย่อยได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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คณะกรรมการได้มกี ารอนุมตั นิ โยบายก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี รายงานประจ�ำปี และจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งได้มี
การเผยแพร่บนเว็บไซต์คณะกรรมการได้มอบหมายให้
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ดิ ตามเรือ่ งเกีย่ วกับ
การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทพร้อมทั้ง
รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ

หลั ก ปฏิ บั ติ ย ่ อ ย 1 คณะกรรมการฯ ควรก�ำหนดจ�ำนวน • คณะกรรมการได้ ก� ำ หนดและทบทวนพั น ธกิ จ และ
กรรมการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี 		 วิสยั ทัศน์ พร้อมทัง้ มีการทบทวนกลยุทธ์องค์กรประจ�ำปี
ประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ�ำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 แต่ไม่ 		 หรือแล้วแต่เห็นสมควร
ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทฯ ประเภทและ • คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ความซับซ้อนของธุรกิจ
		 ในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
เหตุผล ในช่วงปลายปี 2560 คณะกรรมการฯของบริษัท • คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน ทั้งนี้สืบเนื่องจากความซับซ้อนของ 		 ก�ำหนดตอบแทนในการดูแลควบคุม การแต่งตัง้ กรรมการ
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีกรรมการที่มีความ 		 การก�ำหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผู้บริหาร
รู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ดังนั้น ทาง
บริษัทฯ เห็นควรว่าจ�ำนวนกรรมการในคณะกรรมของบริษัทฯ • คณะกรรมการได้มกี ารส่งเสริมให้กรรมการเข้าร่วมอบรม
		 ในหลักสูตรต่าง ๆ
นั้น มีความเหมาะสมแล้ว
หลักปฏิบัติย่อย 2 ประธานคณะกรรมการฯ ควรมาจาก • ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้มี
		 การเสนอคณะกรรมการเกีย่ วกับการประเมินตนเองของ
กรรมการอิสระ
		 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งราย
		 คณะและรายบุคคล
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิน
ธุรกิจตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ สอดคล้องกับ
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสากล โดยก�ำหนด
กรอบการท�ำงานเพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1.
		
2.
		
		

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจ�ำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของก�ำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปีก่อน
หน้านีส้ ำ� หรับโครงการและกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อของสังคม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558

เพือ่ ให้บรรลุตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั กลุม่ บริษทั ฯ
บริหารงานตามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ ได้บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปไว้ในระบบการ
บริหารงานที่เกี่ยวข้อง คือ ระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีว
ในการด�ำเนินธุรกิจ
เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิ อนามัยและความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วง ของผู้มีส่วนได้เสีย
โซ่คณ
ุ ค่า และไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

3. พัฒนาและปรับปรุง การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ กลุม่ บริษทั ฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
		 อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีว ของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึง่ จัดขึน้ โดยกรมโรงงาน
		 อนามัยและสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
อุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551
4. มุง่ มัน่ ปรับปรุงสมรรถนะการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมอย่าง และเมือ่ ปลายปี 2555 กลุม่ บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตยางมะตอยราย
		 มีกลยุทธ์และต่อเนือ่ ง เพือ่ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แรกของประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การทวนสอบ ตามมาตรฐานสากล
		 อย่างยั่งยืน
ระบบ ISO 26000:2010 (Guidance on Social Responsibility)

5. ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการน�ำจรรยาบรรณในการ หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม)
โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) และเพือ่ สะท้อน
		 ด�ำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
6. รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคต ให้ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ในการรั ก ษามาตรฐานและพั ฒ นา
		 โดยค�ำนึงถึงความคาดหวังและด�ำเนินการอย่างเป็น ปรับปรุงงานอย่างต่อเนือ่ ง การทวนสอบโดย MASCI ได้ดำ� เนินการ
ทุก 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในปี 2561 ผลของการ
		 ธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
ทวนสอบและจัดอันดับ บริษัทฯ ได้รับการยกระดับจากระดับ
7. ด�ำเนินการให้มสี ว่ นร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดย ที่ 3 เป็นระดับที่ 4 จาก 5 ระดับ และนอกจากได้ขึ้นทะเบียน
		 ใช้ความรูค้ วามสามารถ พิจารณาร่วมกับการด�ำเนินการ บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน
		 ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังได้
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการ มอบหมายให้มตี ำ� แหน่งและผูร้ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาอย่าง
		 ตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการท�ำงาน ยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2561
		 เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของกลุม่ บริษทั ฯ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการด�ำเนินธุรกิจ
		 และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม�่ำเสมอ กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสภาพแวดล้อมของ
		 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ชุมชนและสังคม โดยการควบคุมเพือ่ ลดมลพิษจากการด�ำเนิน
งาน ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทัง้ ทางอากาศ น�ำ้ และ
10. สือ่ สารเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน พืน้ ดิน โดย มีการตรวจสอบและวัดค่าพารามิเตอร์ตวั แปรด้าน
		 ทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความ สิ่งแวดล้อมทั้งหมด เป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เป็นไปตาม
		 ตระหนัก ความสมัครใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
		 เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
		 ของกลุ่มบริษัทฯ
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•		 ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความร้อนกับถังเก็บยางมะตอย
ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินเพิ่มการ 		 ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย จากวิธีการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก ตาม GHG Protocol หรือ มาตรฐาน 		 ถ่ายเทความร้อนผ่าน Hot oil แบบดั้งเดิม เป็น เทคนิค
การบัญชีและการรายงานขององค์กร โดยมีขอบเขตส�ำหรับ 		 “Direct file”
การด�ำเนินงานของโรงงานทั้ง 5 แห่งในประเทศไทย มุ่งเน้น การใช้น�้ำและการปล่อยน�้ำเสีย
รายงานการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
และการด�ำเนินการลดมลพิษและการลดการปล่อยก๊าซเรือน ถึงแม้วา่ โรงงานทัง้ 5 แห่งในประเทศไทยตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ นี ำ�้
อุดมสมบูรณ์ และกระบวนการผลิตของเราใช้น�้ำในปริมาณ
กระจกอย่างต่อเนื่อง ที่ส�ำคัญ เช่น
ที่ค่อนข้างต�่ำ แต่กลุ่มบริษัทฯ ยังคง ด�ำเนินการและเพิ่ม
•		 โครงการความคิดริเริม่ เชิงกลยุทธ์สำ� หรับ รถบรรทุกใหม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ โดยใช้ดว้ ยแนวคิด “3Rs” ได้แก่ ลดการ
		 ในตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 โดยเปลี่ยนรถขนส่งยาง ใช้ (reduce) น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (reuse) และน�ำกลับมาใช้ใหม่
		 มะตอยเดิมของโรงงานทัง้ 5 แห่งเป็นการใช้รถขนส่งยาง (recycle) รวมทั้งโรงงานผลิตสองแห่งจัดกักเก็บน�้ำฝนเพื่อใช้
		 มะตอยใหม่ ที่ใช้เครื่องยนต์ประเภทยูโร 3 ซึ่งลดการใช้ ในการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชันอีกด้วย
		 เชือ้ เพลิงและเพิม่ ประสิทธิภาพการขนส่งอย่างมีนยั ส�ำคัญ
กลุ่มบริษัทฯ ท�ำการบ�ำบัดน�้ำเสีย และน�ำกลับมาใช้ใหม่ มี
•		 ในปี 2561 การย้ายสถานีขนถ่ายยางมะตอยจากโรงงาน ระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
		 ระยองไปตั้งใกล้กับผู้ผลิตในปี 2561 ท�ำให้ลดการใช้ ผลิตอย่างต่อเนือ่ ง และในปี 2561 ได้ดำ� เนิน “โครงการโรงงาน
		 น�้ำมันเชื้อเพลิงลง เทียบเท่ากับระยะทางในการขนส่ง ปลอดน�้ำเสีย” ที่โรงงานท่าทอง โครงการนี้เป็นการแยกราง
		 ที่สั้นลงประมาณ 10,000 กิโลเมตรต่อเดือน
ระบายน�ำ้ ฝนและน�ำ้ เสียออกจากกันและปรับปรุงระบบบ�ำบัด
•		 การใช้ก๊าซแอลพีจีในการให้ความร้อนส�ำหรับรถขนส่ง น�้ำเสีย เพื่อน�ำน�้ำเสียที่ผ่านการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ซ�้ำใน
กระบวนการผลิต เป้าหมายสูงสุดคือ “ การปล่อยน�้ำเสียออก
		 ยางมะตอย
•		 ปรับเปลี่ยนจากการใช้น�้ำมันเตาก�ำมะถันสูง (high สู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์”

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

		 Sulphur fuel oil) เป็นน�้ำมันดีเซล ใน Hot oil boiler ที่ ของเสีย
		 โรงงานพระประแดงและท่าทอง
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการของเสีย
การประหยัดพลังงาน
(หรือขยะ) ดังนั้นความมุ่งมั่นของเราคือในการปรับปรุงการ
กลุม่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการด้านนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ จัดการของเสียของเราให้ดียิ่งขึ้น ใช้ด้วยหลักการ 3Rs – ลด
และความคิดริเริ่ม ด้านการใช้เชื้อเพลิงและการประหยัด การใช้ การใช้ซ�้ำ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า จะ
พลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการ สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิตและการจัดจ�ำหน่ายใน ในการบ�ำบัด และลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย ความ
ก้าวหน้าและความส�ำเร็จในปี 2561 มีดังนี้
โรงงานทั้ง 5 แห่ง ที่ส�ำคัญ เช่น
•
•		 การซือ้ รถขนส่งยางมะตอยใหม่ เพือ่ ลดอัตราการสิน้ เปลือง
		 น�้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งการลดค่าใช้จ่ายน�้ำมันเชื้อเพลิง 		
		 ในการขนส่งโดยใช้รถขนส่งขนาดใหญ่กว่าเดิม
•
•		
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ทบทวนปริมาณของเสีย การจ�ำแนกประเภทของเสีย
และวิธีการก�ำจัดของเสียแต่ละประเภท

ได้รับ 4 รางวัลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ

การใช้ ร ะบบจั ด การการส่ ง ของ Oracle (Oracle
• โรงงานพิษณุโลกรางวัล 3Rs Award :
Transportation Management (OTM)) และน� ำ 		 o รางวัล 3Rs ความส�ำเร็จด้านการปฏิบตั ทิ ดี่ เี ยีย่ ม
เทคโนโลยีระบบการติดตามรถขนส่งยางมะตอย (Truck 			 ในการจัดการขยะ
Tracking System Technology) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
		 o รางวัล 3R + ความส�ำเร็จด้านผลตอบแทนทาง
การขนส่งโดยการลดทั้งระยะทางและเวลา
			 เศรษฐกิจจากการปฏิบัติ

รายงานประจำ�ปี 2561
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		 o รางวัล Zero Waste Achievement ความส�ำเร็จ กั น ส� ำ หรั บ โรงงานระยอง, 6 ปี ติ ด ต่ อ กั น ส� ำ หรั บ โรงงาน
			 ในการลดขยะที่ฝังกลบเป็นศูนย์
นครราชสีมาและปีแรกที่โรงงานพิษณุโลก นอกจากนี้โรงงาน
ระยองยังได้รับรางวัล“ Zero Accident Campaign Award
• โรงงานท่าทอง:
		 o รางวัล 3Rs : ความส�ำเร็จด้านการปฏิบัติที่ดี 2018 (ระดับบรอนซ์)” จากสถาบันความปลอดภัยและอาชีว
อนามัยแห่งประเทศไทย (TOSH) อีกด้วย
			 เยี่ยมในการจัดการขยะ

การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ยั ง คงด� ำ เนิ น การตามแผนการจั ด การอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัยภายใต้กรอบนโยบายระบบการ
จัดการแบบบูรณาการ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงในการ
ป้องกันโรคและอุบตั เิ หตุทอี่ าจเกิดขึน้ ซึง่ อาจส่งผลให้เกิดการ
เจ็บป่วยและบาดเจ็บต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย

ปี 2561 ได้กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินการปรับปรุงด้านความปลอดภัย
การจราจรบนถนนของกลุ่มรถขนส่งยางมะตอย เช่น ปรับปรุง
ระบบการติดตามรถบรรทุก (กล้องวงจรปิดและ GPS) ระบบ
การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบ�ำรุงรักษาโดยพนักงาน
ขับรถบรรทุก จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการขับขีป่ อ้ งกัน การ
ตรวจสอบแอลกอฮอล์และยาเสพติด และการก�ำหนดพืน้ ทีจ่ ดุ
จอดพักผ่อนของรถบรรทุก เป็นต้น

ในปี 2561 โรงงานผลิต 4 แห่งของกลุ่มบริษัทได้รับรางวัล เพื่อให้แน่ใจว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมของเรามีมาตรฐาน
“สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สูง ระบบการจัดการของกลุม่ บริษทั ฯ ทีผ่ า่ นการรับรอง มี ดังนี:้
และสภาพแวดล้อมในการท� ำงาน” ซึ่งเป็นปีที่ 12 ติดต่อ

มาตรฐานระบบงานที่ ได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการ

มาตรฐานสากล
มาตรฐานไทย
คุณภาพ
ISO 9001:2015
มอก.9001–2558
สิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015
มอก.14001–2558
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ISO 45001:2018
มอก.18001–2554
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ		
IMS R-100
				
				
ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ ISO/IEC17025:2005
มอก.17025–2548
การจัดการความปลอดภัยการจราจร ISO 39001 : 2012
มอก. 39001 -2556
ทางถนน

โรงงานที่ได้รับการรับรอง
ทุกโรงงานในประเทศไทย
ทุกโรงงานในประเทศไทย
ทุกโรงงานในประเทศไทย
4 โรงงานในประเทศ ยกเว้น
(โรงงานท่าทอง อยู่ระหว่าง
ด�ำเนินการ)
ศูนย์ R & Dโรงงานนครราชสีมา
ทุกโรงงานในประเทศไทย
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การบริหารจัดการนวัตกรรม

การพัฒนาชุมชนและสังคม
ของทิปโก้แอสฟัลท์

กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในการน�ำนวัตกรรมเข้ามาสูต่ ลาด
ทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง
นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาชุมชนและสังคม
มะตอยน�้ำผสมยางพาราสูตรแห้งเร็ว เป็นผลงานนวัตกรรมที่
ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ รางวัลชมเชย กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility-CSR) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
ประจ�ำปี 2556 จากส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
2554 โดยก�ำหนดเป็นนโยบายของบริษัทฯ ในการจัดสรร
กลุม่ บริษทั ฯ สนับสนุนส่งเสริมให้ พนักงานคิดอย่างสร้างสรรค์
งบประมาณส่วนหนึ่งจากก�ำไรรายได้ เพื่อใช้ด�ำเนินโครงการ
และเป็นนวัตกรรม รวมทั้งคาดหวังให้ทุกฝ่ายงานส่งเสริม
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีจุดประสงค์อย่างชัดเจนใน
สนับสนุน ด้านเครื่องมือและ เทคนิค เพื่อเพิ่มคุณค่า เพิ่ม
การพัฒนาชุมชนครอบคลุม 3 แกนหลักของการพัฒนาอย่าง
ประสิทธิภาพ ลดของเสีย ในงานประจ�ำวัน และ มีโปรแกรม
ยั่งยืนคือ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ สังคม เพื่อการยกระดับ
มีโครงการมอบรางวัลเพื่อสร้างความตระหนัก สร้างแรงจูงใจ
คุณภาพชีวิตและปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยู่ในพื้นที่
ให้เกิดความพยายามในการสร้างนวัตกรรมจนเป็นส่วนหนึ่ง
ชุมชนบริเวณโรงงานทั้ง 5 แห่งของกลุ่มบริษัทฯ ในบทบาท
ของกระบวนการปรับปรุงงาน
สมาชิกที่ดีของชุมชน รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้สนับสนุน ส่งเสริม
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความร่วมมือกับคู่ค้าและศูนย์ การศึกษาและวัฒนธรรมโดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็ก
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) เพื่อพัฒนาน�้ำ และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนา
ยางพาราข้นชนิดแอมโมเนียต�ำ่ มาก ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการ สังคมและประเทศชาติให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่าน
ผลิต แอสฟัลต์ซเี มนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ การร่วมท�ำกิจกรรมของพนักงานกับชุมชนในพื้นที่เป็นการ
หรือ พาราเอซี (Natural Rubber Modified Asphalt Cement เชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดี และยุทธศาสตร์การท�ำบุญ เพือ่ ปลูก
or Para AC) ส�ำหรับซ่อมแซมและบูรณะผิวทาง การพัฒนา ฝังส�ำนึก ”การให้และแบ่งปัน” รวมทั้งพัฒนาแนวความคิด
ยางมะตอยพาราเอซีชนิดใหม่นชี้ ว่ ยลดกลิน่ รุนแรงและลดผล และการแก้ไขปัญหา
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ระหว่างการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์

92

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

แผนการพัฒนาชุมชนและสังคม
นวัตกรรมสู่อนาคต

โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งเป้าหมายในปี 2563 จะมีสินค้า บริการ และกระบวนการ
ใหม่ที่เกิดจากนวัตกรรม ที่มาจากการพัฒนาร่วมกันของผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยริเริม่ พัฒนาจากภายในองค์กร ประสานความรู้
ความเชี่ยวชาญกับภายนอกองค์กร อันน�ำไปสู่ความร่วมมือ
เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างความเป็นเลิศ ในด้านต่างๆ
ต่อไป

กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งหวังในการปรับกลยุทธ์ในการพัฒนา
ชุมชนและ/สังคม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาสังคมและ/ชุมชนให้มีความต่อ
เนื่อง และเกิดผลที่จะเป็นประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อชุมชนและกลุ่มบริษัทฯ ร่วมกัน โดยการก�ำหนดกรอบของ
กิจกรรมอย่างชัดเจน ทีค่ รอบคลุมแผนหลักทัง้ 3 ด้าน อันได้แก่
ด้านนวัตกรรม ด้านการลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และด้าน
ความปลอดภัยของชุมชน

ลดการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด
จากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการขนส่งด้วยรถขนส่งบรรทุก
ยางมะตอยเป็นกระบวนการหลักทีส่ ง่ ผลต่อสิง่ แวดล้อม กลุม่
บริษัทฯ ได้เริ่มปรับเปลี่ยนทั้งส่วนบรรทุกและเครื่องยนต์ให้
มีความประหยัดเชื้อเพลิงและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
รวมทั้งโครงการศูนย์การสอนขับรถบรรทุกสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถในการช่วยลดอุบัติเหตุ
และการสูญเสีย

ชุมชนตระหนักด้านความปลอดภัย

•		
		
		
		
		
		
		
•		

โครงการสร้างคุณค่าร่วม (Co-Value Creation) โครงการ

พัฒนาพืน้ ทีแ่ ก้มลิงบึงตะเคร็ง ในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ วแบบบูรณาการ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร และชุมชนเทศบาลต�ำบลบางระก�ำเมืองใหม่ ใน
การปรับปรุงพืน้ ทีแ่ ละภูมทิ ศั น์ รวมทัง้ ถนนทางวิง่ และทาง
จักรยานออกก�ำลังกาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิง
อนุรักษ์

โครงการแลกเปลี่ยนความรู้สู่การพัฒนา (Knowledge
		 Sharing) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

มุง่ เน้นการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้ถนนให้ 		 โดยสนับสนุนมูลนิธิรักษ์ไทยในการน�ำวิธีการถ่ายทอด
กับชุมชนต่าง ๆ โดยใช้ความสามารถและความเชีย่ วชาญทาง 		 เทคนิคการพัฒนาศักยภาพเด็กให้ครูในท้องถิ่น
ธุรกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับถนนไปสนับสนุนให้เกิด
ความปลอดภัยในเส้นทางคมนาคมท้องถิ่นมากขึ้น

รายงานประจำ�ปี 2561
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•		 โครงการถนนสูค่ วามปลอดภัยของทุกชีวติ (Safety Road
		 for All) โครงการซ่อมผิวถนนที่เป็นหลุม ซึ่งอาจก่อให้
		 เกิดอุบัติเหตุต่อผู้สัญจรไปมาในชุมชน โดยกิจกรรมนี้
		 เป็นความร่วมมือของคนในท้องถิน่ องค์กรท้องถิน่ สถาบัน
		 การศึกษา และพันธมิตรองค์กรเอกชนในทุกพืน้ ทีโ่ รงงาน
		 สามารถร่วมมือท�ำงานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก
		 เพือ่ ให้สภาพถนนมีความปลอดภัยต่อการสัญจรของทุก
		 คนในชุมชนและผู้ใช้งาน
•		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•		
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		 พร้อมใช้งาน ปัจจุบนั บริษทั ได้สนับสนุน 8 โรงพยาบาล
		 ประจ�ำอ�ำเภอ และ 1 โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ.

•		 โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา ที่ท�ำต่อเนื่องมาทุกปี
		 คือ การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ เข้าเยีย่ ม
		 ชมโรงงานเพื่อศึกษาหาความรู้ รวมทั้งการสนับสนุน
		 “บ้านเรียนละครมรดกใหม่” โฮมสคูลที่สอนทักษะชีวิต
		 ผ่านบทละคร ใช้ละครเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
		 ต่างๆ ผสมผสานวัฒนธรรมไทย พร้อมสอดแทรกคุณธรรม
โครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการใช้มือ และการน�ำ 		 โดยกลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนการจัดแสดงละครประจ�ำปี
สิง่ แปลกปลอมทีอ่ ดุ กัน้ ออกจากทางเดินหายใจ โดยร่วม 		 เพื่อน�ำรายได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้เยาวชนอีก
กับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต ให้การอบรม 		 กลุ่มหนึ่งได้มีโอกาสสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
พนักงานตัวแทน จ�ำนวน 60 คน ในหลักสูตรการช่วย
ชีวิตขั้นพื้นฐานส�ำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อยกระดับ ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน
มาตรฐานความปลอดภัย ช่วยลดอาการบาดเจ็บ ความ กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการอาสาสมัครจิตอาสากิจกรรม
พิการ ตลอดจนการสูญเสียชีวติ และได้พฒ
ั นาพนักงาน เพื่อสังคมต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 โดยมุ่งปลูกฝังให้พนักงานมี
จ�ำนวน 12 คน เพิม่ เติมในหลักสูตรเพือ่ เป็นผูฝ้ กึ สอน ให้มี จิตส�ำนึกของการให้และแบ่งปัน เป็นการปลูกฝังระยะยาวจน
ความสามารถและทักษะในการประเมิน โดยพนักงาน กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ท�ำการฝึกสอนต่อในชุมชนรอบโรงงานให้ประชาชนมี
ปี 2561 พนักงานได้ร่วมท�ำกิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นจ�ำนวน
ความรูเ้ บือ้ งต้น เพือ่ ยกระดับด้านความปลอดภัยต่อชีวติ
23,978 ชั่วโมง โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 15,990 ชั่วโมง มี
ในชุมชน
อัตราการท�ำกิจกรรม 34.8 ชั่วโมง/คน/ปี จากเป้าหมาย 24.5
โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครือ่ งมือแพทย์หอ้ งฉุกเฉิน ชั่วโมง/คน/ปี
ให้มปี ระสิทธิภาพในการรักษาชีวติ โดยร่วมกับโรงพยาบาล
ท้องถิน่ ทีต่ งั้ อยูใ่ กล้โรงงาน ในการสนับสนุนอุปกรณ์ชว่ ย
ชีวิตส�ำหรับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลให้อยู่ในสภาพ

กิจกรรมจิตอาสา

2558

2559

2560

2561

ชั่วโมงท�ำงานอาสาของพนักงาน (ชั่วโมง)

21,988

24,052

23,584

23,978

อัตราการท�ำกิจกรรม (ชั่วโมง/คน/ปี)

37.0

33.7

32.6

34.8

จ�ำนวนพนักงานในปีที่ท�ำกิจกรรม (คน)

704

714

723

689

การส�ำรวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมจิตอาสา				

87.2%
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชน
ปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสบับสนุนโครงการกิจกรรมจิตอาสา ตามตารางประกอบข้างล่างนี้
ประเภทของการสนับสนุน
หน่วย
งบประมาณในโครงการ (Cash Contribution)
บาท
งบประมาณในการบริหารจัดการ (Management Overheads)
บาท
อื่นๆ (In-kind giving: product or service donation, projects/partnerships or similar) บาท
เวลา (Time: Employee volunteering during paid working hours)
บาท
สัดส่วนการร่วมกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน จากจ�ำนวนพนักงานทั้งหมดในปี 2561
%
จ�ำนวน 689 คน

จ�ำนวน
13,261,260
4,897,300
897,530
3,879,900
95
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การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
98
100
		
101

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายการระหว่างกัน
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในทีใ่ ช้ในบริษทั ฯ มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee
of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission
(หรือ“COSO”) ผู้บริหารได้ก�ำหนดสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุ ม ที่ เ หมาะสมกั บ องค์ ก รซึ่ ง ได้ ถู ก ก� ำ หนดแนวทาง
ไว้ตามค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้น
คุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาค�ำมั่น และ สร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลง)

ระบุการประเมิน และ การจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่
อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (คณะกรรมการย่อยของบอร์ดบริหาร) ได้เน้น
ย�้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่าน
ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ ได้รบั การปรับปรุง
อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้
สภาพแวดล้ อ มของการควบคุ ม ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จาก ในคูม่ อื การปฏิบตั งิ านและอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบจากหน่วย
โครงสร้างองค์กรทีถ่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ สนับสนุนเป้าหมายเชิงกล งานตรวจสอบภายใน
ยุทธ์ของบริษัทฯ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์ปี2563) ทั้งนี้ สุดท้ายนี้ กระบวนการทางสารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ หมาะ
โครงสร้างองค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน สม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง) พร้อมที่จะ
ในขณะทีย่ งั คงสนับสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการและ
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการก�ำหนดผังอ�ำนาจการอนุมัติ (ที่มีการ ผู้บริหารอาวุโสของบริษัทฯ ในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
สอบทานและปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอ) และก�ำหนดขอบเขต และการควบคุมที่ส�ำคัญต่าง ๆ ค�ำมั่นของบริษัทเกี่ยวกับ
อ�ำนาจการอนุมัติไว้ส�ำหรับผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯที่ เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการน�ำเสนอในการลงทุนเกี่ยวกับ
จะสามารถด�ำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ ระบบ Oracle ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรของ
องค์กรต่อไป
องค์กรซึ่งระบบ Oracle ได้เริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2560
หนึง่ ในคุณค่าหลักขององค์กรทีส่ ำ� คัญ คือ ปฏิบตั ริ อบคอบ ได้
ถูกใช้เป็นแนวทางส�ำหรับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ขี องบริษทั ฯ สิง่
เหล่านี้ได้รับการสะท้อนโดยการน�ำกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

การตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน (“มาตรฐาน”) ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
โดยได้ท�ำการรวบรวมมาตรฐานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบ
ภายในฉบับล่าสุดของบริษัทฯ (ที่ได้รับอนุมัติในปี 2555)
ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการ
พัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้งจากการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการ
ตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ใน
ปัจจุบัน (ซึ่งอาจรวมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ถ้าจ�ำเป็น)
โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่เพียงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของการควบคุมที่มีอยู่ แต่ยังรวมถึงความเพียง
พอของการควบคุมเหล่านี้เพื่อให้สามารถติดตามความเสี่ยง
ขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ สิ่งเหล่านี้มีความส�ำคัญ
ต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯรวมถึงการก้าวไป
สู่ระดับสากล อีกทั้งในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในยังได้
ท�ำการตรวจสอบหน่วยธุรกิจทั้งในประเทศไทยและประเทศ
อินโดนีเซีย รวมถึงหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศอีกด้วย
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทที่ส�ำคัญในการติดตามการ
รับรู้ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งท�ำให้
บริษัทฯสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงที่ปรากฎในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน)
และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทาย
ของเป้าหมายทางกลยุทธ์

ฝ่ายตรวจสอบภายในก�ำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความ
เสี่ ย งซึ่ ง จะได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นประจ�ำทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะ
พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น
ขนาดของการด�ำเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่างๆ ที่
อยู่ในขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษัทฯ
ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ
และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในที่ผ่านมาอีกด้วย
ซึ่งแผนการตรวจสอบนี้จะถูกหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด
ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวตั ถุประสงค์
มุ่งเน้นไปที่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ด�ำเนินงาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการ
บริหาร การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ
การดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุก
เดือน)
ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการน�ำเสนอสถานะ
การตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความ
เสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี
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ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ จั ด การ
อาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในรับ
อนุญาตผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะ
สมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
ตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น ปรากฎดังตารางข้างล่างนี้
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ทิป
โก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มอนุมตั แิ ต่งตัง้ นายโจเซฟ ซู
เซ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดย
มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2555 เป็นต้นไป

ชื่อ
นายโจเซฟ มูกิเลน
ซูเซ มานิคแคม

ประวัตกิ ารศึกษา/
การฝึกอบรม/ ผ่านการรับรองโดย
Certified Internal Auditor (CIA);
Chartered Management
Accountant (ACMA);
Chartered Global Management
Accountant (CGMA)

ประสบการณ์ท�ำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา
ช่วงเวลา

ต�ำแหน่ง – บริษทั

2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
				 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 – 2555		 รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ
				 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จ�ำกัด

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะ
ต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ค่าความช่วยเหลือ
ด้านเทคนิคจ่ายให้แก่

ค่าเช่าและค่าบริการ
ที่จ่ายให้แก่

ขายสินค้าและ
ให้บริการแก่

บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด

รวมค่าใช้จ่าย

		

Asia Bitumen Trading Pte Ltd.
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน และให้บริการ
บริษัท ไทยสเลอรี่ชิล จ�ำกัด
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน และให้บริการ
Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และให้บริการ
and Highway Resource Group)
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ำกัด
ค่าบริการ
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
ค่าบริการ
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริการอื่นๆ (อินเตอร์เน็ตและค่าเช่าอุปกรณ์)
ISCO Industry PTE
ขาย - Aqua Quick
รวมรายได้
		
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ำกัด
ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
ค่าเช่าส�ำนักงาน
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
ค่าบริการอื่นๆ
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
ค่าเช่าส�ำนักงาน
บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น จ�ำกัด
ค่าบริการอื่นๆ
Asia Bitumen Trading Pte Ltd.
ซื้อ - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และค่าบริการอื่นๆ
Colas S.A. (Colas S.A. Sami Bitumen Technology
ค่าบริการอื่นๆ
and Highway Resource Group)
บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ำกัด
ค่าบริการอื่นๆ
รวม 		
Colas S.A.
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

สรุปรายการระหว่างกัน ประจำ�ปี 2561
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1
88
37

1
135
38
173

1
1
1
9
2,928
7
1
2
29
8
40

1,405
216
127
1,168

2560

1
1
1
32
3,105
4
2
29
5
57
37

634
160
98
2,178

2561

ราคาตามสัญญา

ราคาตลาด/
ราคาตามสัญญา

ราคาตลาด/
ราคาตามสัญญา

(หน่วย : ล้านบาท)
เงื่อนไข
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ และงบการเงิน
104
106
107
109
192

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานและงบการเงินรวม
ข้อมูลบริษัท
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
กลุม่ บริษทั ฯขอรายงานผลประกอบการว่าในปี 2561 กลุม่ บริษทั ฯ
มีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 564 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิ
ในปี 2560 จ�ำนวน 2,537 ล้านบาท ซึง่ ผลประกอบการในปีนตี้ ำ�่
กว่าทีค่ าดหวังไว้เนือ่ งจากในระหว่างปีกลุม่ บริษทั ฯเผชิญกับความ
ท้าทายพิเศษหลายเหตุการณ์ เริม่ จากในช่วงต้นปี 2561เกิดปัญหา
การขาดแคลนน�ำ้ มันดิบจากการหยุดชะงักของการจัดส่งน�ำ้ มัน
ดิบจากผูผ้ ลิต ตามมาด้วยการเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ทโี่ รงกลัน่
น�ำ้ มันของกลุม่ บริษทั ฯในช่วงกลางปี นอกจากนัน้ กลุม่ บริษทั ฯได้
รับผลกระทบอย่างมากจากการบันทึกส�ำรองค่าเผือ่ การลดลงใน
มูลค่าของสินค้าคงเหลือ ซึง่ เป็นผลมาจากราคาตลาดน�ำ้ มันดิบ
มีความความผันผวนอย่างมากในช่วงสิน้ ปี 2561

จาก 66 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ไปอยูท่ ี่ 86 เหรียญสหรัฐฯต่อ
บารร์เรล ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 หลังจากนัน้ ราคาน�ำ้ มัน
ดิบ Brent ได้รบั ผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเพิม่ ปริมาณการ
ผลิตน�ำ้ มันจากหินดินดาน (Shale Oil) ของสหรัฐฯ และสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนทีม่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ราคาน�ำ้ มัน
ดิบ Brent ปรับลดลงมากกว่า 30 เหรียญสหรัฐต่อบารร์เรล จาก
ราคาน�ำ้ มันดิบ Brent ทีร่ ะดับ 86 เหรียญสหรัฐต่อบารร์เรล ไปอยู่
ที่ 54 เหรียญสหรัฐต่อบารร์เรล ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 2 เดือน
ก่อนสิน้ ปี 2561 การลดลงของราคาน�ำ้ มันดังกล่าวส่งผลให้กลุม่
บริษทั ฯบันทึกส�ำรองค่าเผือ่ การลดลงในมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
จ�ำนวน 782 ล้านบาทในปี 2561

รายได้จากการขายและบริการจ�ำนวน 27,632 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 2.2 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา โดยมีสาเหตุหลักมา
จากปริมาณการขายในตลาดต่างประเทศลดลงในช่วงครึง่ ปีแรก
อันเนือ่ งมาจากปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ มันดิบและเหตุการณ์
เพลิ ง ไหม้ ถั ง เก็ บ น�้ ำ มั น ดิ บ ของบริ ษั ท ย่ อ ยในช่ ว งต้ น เดื อ น
กรกฎาคม 2561 ส่งผลให้โรงกลัน่ ต้องหยุดการด�ำเนินงาน อย่างไร
ก็ตามโรงกลัน่ สามารถกลับมาผลิตได้ตามปกติภายใน 30 วัน
หลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ รวมถึงได้รบั น�ำ้ มันดิบส�ำหรับการ
ผลิตตามปกติแล้ว ส่งผลให้รายได้ของกลุม่ บริษทั ฯปรับตัวเพิม่
สูงขึน้ ในช่วงครึง่ ปีหลัง นอกจากนีร้ าคาขายสินค้าปรับเพิม่ สูงขึน้
โดยเป็นไปตามราคาน�ำ้ มันดิบในช่วงครึง่ ปีหลังเมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีทผี่ า่ นมา

ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร มีจำ� นวน 166 ล้านบาท และ
1,180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.60 และร้อยละ 4.27 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหารในปี 2560 ซึง่ มีจำ� นวน 159
ล้านบาท และจ�ำนวน 1,178 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56
และร้อยละ 4.17 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�ำดับ
ค่าใช้จา่ ยเหล่านีไ้ ด้มกี ารควบคุมอย่างเข้มงวด เพือ่ อัตราก�ำไรขัน้
ต้นจากการด�ำเนินงานเพิม่ ขึน้

มีการบันทึกค่าความเสียหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ถงั เก็บน�ำ้ มัน
ดิบทีโ่ รงกลัน่ ของกลุม่ บริษทั ฯจ�ำนวน 358 ล้านบาท ในระหว่างปี
2561 ซึง่ ความเสียหายดังกล่าวมีวงเงินประกันภัยคุม้ ครองอย่าง
เพียงพอ เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษทั ประกันภัยได้ยอมรับ
ต้นทุนขายและบริการในปี 2561 มีจำ� นวน 24,488 ล้านบาท หรือ ภาระจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยตาม
คิดเป็นร้อยละ 88.62 (ร้อยละ 85.31 ในปี 2560) ของรายได้จาก กระบวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว และทัง้ สองฝ่ายอยู่
การขายและบริการ ต้นทุนขายดังกล่าวเป็นยอดต้นทุนทีไ่ ม่ได้ ระหว่างการเจรจาค่าสินไหมทดแทนและการจ่ายเงินบางส่วน
รวมผลกระทบจากการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ การลดลงในมูลค่าของ ค่าใช้จา่ ยทางการเงินปี 2561 อยูท่ ี่ 169 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบ
สินค้าคงเหลือซึง่ มีการป้องกันความเสีย่ งจากการประกันราคา กับค่าใช้จา่ ยทางการเงินจ�ำนวน 106 ล้านบาทในปีกอ่ น โดยการ
สินค้าอย่างเพียงพอแล้ว อัตราก�ำไรขัน้ ต้นลดลงเนือ่ งจากราคา เพิม่ ขึน้ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพือ่ ซือ้ น�ำ้ มันดิบ
ต้นทุนน�ำ้ มันดิบทีส่ งู ขึน้ ในระหว่างปี ปี 2561 เป็นปีทตี่ ลาดน�ำ้ มัน
มีความผันผวนอย่างมากซึง่ เกิดจากปริมาณความต้องการน�ำ้ มัน ก�ำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีสำ� หรับปี 2561 มีจำ� นวน 564 ล้านบาท
ทัว่ โลกเพิม่ สูงขึน้ ในขณะทีป่ ริมาณการผลิตน�้ำมันดิบถูกจ�ำกัด คิดเป็นก�ำไรต่อหุน้ 0.36 บาท (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุน้ ) เปรียบ
โดยการลดก�ำลังการผลิดของทัง้ สมาชิก OPEC และนอกกลุม่ เทียบกับก�ำไรต่อหุน้ 1.63 บาท ส�ำหรับปี 2560 ซึง่ เป็นส่วนของผู้
OPEC รวมถึงมาตรการคว�ำ่ บาตรของสหรัฐฯต่อประเทศอิหร่าน ถือหุน้ ของบริษทั
ซึง่ เหตุการณ์เหล่านีส้ ง่ ผลให้ราคาน�ำ้ มันดิบ Brent ปรับตัวเพิม่ ขึน้
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

การวิเคราะห์ด้านการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินหลัก

สถานะทางการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ ณ สิน้ ปี 2561 สามารถสรุป อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุม่ บริษทั ฯ ณ วันสิน้ ปี 2561
ได้ดงั นี้
สามารถสรุปได้ดงั นี้
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นจ�ำนวน
2,457 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการด�ำเนิน
งานของกลุม่ บริษทั ฯ ในปี 2560 จ�ำนวน 4,514 ล้านบาท ซึง่ เป็น
ผลมาจากการลดลงของก�ำไรขั้นต้นจากการเพิ่มขึ้นของราคา
ต้นทุนน�ำ้ มันดิบ และค่าใช้จา่ ยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมือ่ เปรียบ
เทียบกับปีกอ่ น
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของกลุม่ บริษทั ฯ หรือ D/E
Ratio ยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่ ที่ 0.93 เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ปี 2560 ทีอ่ ยูท่ ี่ 0.51 เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของราคาน�ำ้ มันดิบ
ปริมาณสินค้าคงเหลือและลูกหนีท้ เี่ พิม่ สูงขึน้ ส่งผลให้มกี ารใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนสูงขึน้ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมการขาย

•		 อัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 2.0 ในปี
		 2561 จากร้อยละ 8.8 ในปี 2560
•		 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงเป็นร้อยละ 4.5
		 ในปี 2561 จากร้อยละ 20.3 ในปี 2560

กระแสเงินสด
กระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั ฯ ในปี 2561 สามารถสรุปได้ดงั นี้
•		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,621 ล้าน
		 บาทส่วนใหญ่ถกู ใช้สำ� หรับซือ้ น�ำ้ มันดิบระหว่างทางในช่วง
		 สิน้ ปี

• เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 564 ล้านบาท
		 ส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณการลงทุนในโรงกลัน่ ของกลุม่
ฐานะการเงินรวม
การเปลีย่ นแปลงในฐานะการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ ปี 2561 		 บริษทั ฯ
• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 3,330 ล้านบาท
เมือ่ เปรียบเทียบกับสิน้ ปี 2560 สามารถสรุปได้ดงั นี้
•		 การเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือจากการเพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ มัน 		 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพือ่ ซือ้
		 น�ำ้ มันดิบในช่วงสิน้ ปี
		 ดิบระหว่างทางในช่วงสิน้ ปี
•		 การลดลงของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์จากการตัดค่าเสือ่ ม
		 ราคาส�ำหรับปี
•		 การเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ เนือ่ งจากช่วง
		 เวลาการบันทึกและการช�ำระเงินของน�้ำมันดิบระหว่าง
		 ทางในช่วงสิน้ ปี
•		 การเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเนือ่ งจาก
		 การเพิม่ ขึน้ ของเงินกูร้ ะยะสัน้ ส�ำหรับการซือ้ น�ำ้ มันดิบในช่วง
		 สิน้ ปี
•		 การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเนือ่ งจาก
		 การจ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวตามก�ำหนดระยะเวลา
นอกจากนั้นเมื่อเดือนตุลาคม 2561 บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย) ได้ยนื ยันความเชือ่ มัน่ จากการจัดอันดับเครดิต
ระยะยาวของบริษทั ฯ เป็นระดับ A- อีกครัง้ อีกทัง้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้
รับความไว้วางใจในการช่วยเหลือด้านการเงินทัง้ ในเรือ่ งการซือ้
วัตถุดบิ และเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เป็นอย่างดี
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทน
ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
1
2
3
4
5
6
7
8
		

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
ชื่อผู้สอบบัญชี
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			

ค่าสอบบัญชี
(บาท)
2,650,000.700,000.1,110,000.350,000.350,000.350,000.350,000.350,000.6,210,000.-

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่
ประเภทของงานบริการอืน่
ชือ่ ผูส้ อบบัญชี
ส่วนทีจ่ า่ ยไปใน ส่วนทีจ่ ะต้องจ่าย
(non-audit service)
ระหว่างปีบญ
ั ชี ในอนาคต
9 บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
90,000.			
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
10 บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
			
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
90,000.11 บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
			
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(โดยนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
45,000.12 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
212,500.		 (มหาชน)		
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
		รวมค่าตอบแทนส�ำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)		
437,500.รายการที่ ชือ่ บริษทั ผูจ้ า่ ย

ข้อมูลข้างต้น
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้
ข้าพเจ้า ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�ำนักงาน
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทน
สอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�ำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน
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ลงชื่อ ........................................................
(กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล)
สังกัด บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือ
ปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอและใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปอย่างโปร่งใส

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทีผ่ สู้ อบบัญชีของ
บริษทั ได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหาร
ได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ของบริษทั โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ การรายงานทางการเงิน

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
31 ธันวาคม 2561

เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ น รวมของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยเป็ นรำยกำรที่มีมูลค่ำที่เป็ นสำระสำคัญ และเป็ นรำยกำรที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯโดยตรง ดังนั้นข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสำคัญเป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้ ทั้งนี้เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำรำยได้จำกกำรขำยถูกรับรู ้ในบัญชีถูกงวด
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินควำมเหมำะสมและทดสอบควำมมีประสิ ทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั ฯ
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ สุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และขยำยขอบเขต
กำรตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี ตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริ ษทั ฯออกหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำ
บัญชี วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำย
ตลอดรอบระยะเวลำบัญชี โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีที่ทำผ่ำนใบสำคัญทัว่ ไป
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การวัดมูลค่ าเครื่ องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเครื่ องมือทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและ
รำคำสิ นค้ำสำเร็ จรู ป และอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ กับคู่สัญญำจำนวนหลำยรำย และแสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว ฝ่ ำยบริ หำรอ้ำงอิงเทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่แนะนำโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ ซึ่งข้อมูล
ที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควำมแตกต่ำง
ของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณ จึงมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรเข้ำทำรำยกำรและกำรบันทึกมูลค่ำยุติธรรมสำหรับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน พร้อมทั้งทดสอบกำรคำนวณ กำรส่ งหนังสื อยืนยันยอดกับคู่สัญญำเพื่อประเมินควำมครบถ้วนของ
กำรบันทึกรำยกำร กำรสุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำ
บัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทดสอบควำมเหมำะสมของมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบมูลค่ำยุติธรรม
ที่กิจกำรใช้กบั ข้อมูลจำกคู่สัญญำและข้อมูลที่มีอยูใ่ นตลำดที่สำมำรถหำได้ และได้ตรวจสอบควำมเหมำะสมและ
ควำมครบถ้วนของข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
การประมาณมูลค่ าสุ ทธิทคี่ าดว่ าจะได้ รับของสิ นค้ าคงเหลือ
กำรประมำณมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือจำเป็ นต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรค่อนข้ำงมำก
เนื่องจำกกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้องใช้สมมติฐำนที่สำคัญซึ่งอ้ำงอิงกับรำคำตลำดของน้ ำมันและผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมที่มีควำมผันผวนตำมสภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม จึงมีผลต่อกำรประมำณมูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะ
ได้รับของสิ นค้ำคงเหลือและส่ งผลกระทบต่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือทีแ่ สดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรในกำรบันทึกกำรประมำณมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือ
และประเมินควำมเหมำะสมของเกณฑ์ในกำรพิจำรณำและสมมติฐำนที่สำคัญที่ฝ่ำยบริ หำรใช้ในกำรประมำณ
มูลค่ำสุ ทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือ ตรวจสอบควำมสม่ำเสมอในกำรใช้เกณฑ์ในกำรพิจำรณำและ
สมมติฐำนดังกล่ำว รวมถึงทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับ

3
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

111

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น)
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่
หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ หำกในกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำสรุ ปได้วำ่ ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญแล้ว ข้ำพเจ้ำจะต้องรำยงำนข้อเท็จจริ งนั้น
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่พบว่ำมีเรื่ องดังกล่ำวที่ตอ้ งรำยงำน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
4

112

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุ รกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ
ต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
5
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุด
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อ
ในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ
กำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์
ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 12 กุมภำพันธ์ 2562
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6

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน
บริบริ
ษัทษทิัทปโก้
ท์ จำกัลดท์(มหำชน)
ษัทย่อยและบริษัทย่อย		
ทิปแอสฟั
โก้แลอสฟั
จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
ณ วันที่ 31 ธันนวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ ทธิ การเช่า
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6, 7
7
8
32, 33

9
10
11
7
12
13
14
15
25

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

2561

2560

1,103,710,709
5,041,903,953
7,321,720,492
660,802,762
262,350,558
14,390,488,474

1,025,410,421
3,667,896,644
3,892,145,391
344,889,174
323,625,336
9,253,966,966

269,948,936
4,467,234,602
6,292,329,561
660,802,762
45,053,649
11,735,369,510

153,903,305
3,138,407,368
32,514,600
3,072,990,826
344,889,174
61,727,713
6,804,432,986

130,496,162
540,898,893
256,932,559
8,127,640,054
146,293,504
230,015,833
318,525,947
94,054,596
18,120,153
9,862,977,701
24,253,466,175

42,047,725
526,641,530
256,932,559
8,558,655,479
146,293,504
260,995,385
331,790,689
88,749,652
46,624,461
10,258,730,984
19,512,697,950

7,693,264,766
67,552,611
243,447,034
1,248,755,789
94,342,234
900,028,849
87,873,685
2,734,827
96,469,896
3,933,452
10,438,403,143
22,173,772,653

7,631,132,471
243,447,034
1,290,158,909
94,342,234
865,067,859
103,481,916
2,962,729
92,628,726
2,208,307
10,325,430,185
17,129,863,171

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริ
ษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
บริษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
สัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

หมายเหตุ

2561

2560

16
7, 17
7

6,936,125,867
4,015,396,838
-

2,026,716,961
2,982,455,370
-

6,450,173,607
4,544,660,701
25,000,000

1,677,195,906
3,346,870,270
256,000,000

18

131,614,800
127,568,575
152,720,526
116,591,974
11,480,018,580

324,862,596
48,817,391
774,516,833
67,750,532
6,225,119,683

76,259,882
152,720,526
110,707,183
11,359,521,899

10,238,461
774,516,833
156,576,584
6,221,398,054

79,906,260
6,943,839
149,496,442
236,346,541
11,716,365,121

212,322,840
7,371,315
137,624,257
1,020,307
358,338,719
6,583,458,402

107,683,832
107,683,832
11,467,205,731

87,540,137
889,671
88,429,808
6,309,827,862

32, 33

18
7
20

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		

บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริณษัทวัทินปทีโก้่ 31
แอสฟั
จำกัด (มหำชน)
ธันลท์วาคม
2561 และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,579,883,570 หุ้น (2560: 1,579,343,570 หุ้น)
หุ้นสามัญ 1,579,883,570 หุ้น (2560: 1,579,343,570 หุ้น)
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,573,821,570 หุ้น (2560: 1,562,464,570 หุ้น)
หุ้นสามัญ 1,573,821,570 หุ้น (2560: 1,562,464,570 หุ้น)
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั ฯซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ที่บริ ษทั ฯซื้ อในราคาต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อย
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อย
โดยไม่ได้สูญเสี ยอานาจควบคุม
โดยไม่ได้สูญเสี ยอานาจควบคุม
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ
หมายเหตุ

2561
2561

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวม

2560
2560

(หน่วย: บาท)
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560

21
21

21
21

22
22
23
23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1,579,883,570
1,579,883,570

1,579,343,570
1,579,343,570

1,579,883,570
1,579,883,570

1,579,343,570
1,579,343,570

1,573,821,570
1,573,821,570
1,118,474,325
1,118,474,325
8,073,525
8,073,525

1,562,464,570
1,562,464,570
1,046,878,673
1,046,878,673
8,638,781
8,638,781

1,573,821,570
1,573,821,570
1,118,474,325
1,118,474,325
8,073,525
8,073,525

1,562,464,570
1,562,464,570
1,046,878,673
1,046,878,673
8,638,781
8,638,781

6,237,755
6,237,755

6,237,755
6,237,755

-

-

(570,310,802)
(570,310,802)
174,753,421
174,753,421

(570,310,802)
(570,310,802)
155,756,068
155,756,068

174,753,421
174,753,421

155,756,068
155,756,068

172,123,329
172,123,329
10,163,249,305
10,163,249,305
(264,281,730)
(264,281,730)
12,382,140,698
12,382,140,698
154,960,356
154,960,356
12,537,101,054
12,537,101,054
24,253,466,175
24,253,466,175
-

172,123,329
172,123,329
11,008,947,953
11,008,947,953
(589,750,271)
(589,750,271)
12,800,986,056
12,800,986,056
128,253,492
128,253,492
12,929,239,548
12,929,239,548
19,512,697,950
19,512,697,950
-

172,123,329
172,123,329
7,259,324,083
7,259,324,083
399,996,669
399,996,669
10,706,566,922
10,706,566,922
10,706,566,922
10,706,566,922
22,173,772,653
22,173,772,653
-

172,123,329
172,123,329
7,874,173,888
7,874,173,888
10,820,035,309
10,820,035,309
10,820,035,309
10,820,035,309
17,129,863,171
17,129,863,171
-

กรรมการ
กรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกษ
ำไรขำดทุ
เบ็ดแเสร็อสฟั
จ ลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
บริ
ัท ทิปนโก้
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัธันนทีวำคม
่ 312561
ธันวาคม 2561

รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
(กาไร) ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้า
รายการปรับลดราคาทุนสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ความเสี ยหายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่บริ ษทั ย่อย
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่ อนส่ วนแบ่ งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำและบริษทั ร่ วม
ค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในการร่ วมค้าและบริ ษทั ร่ วม
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์
สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุ

9, 11

32, 33
8

12
8, 35

10, 11

25

25, 33

20, 25

2561

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

2560

27,631,919,678

28,260,329,614

24,683,028,049

23,862,492,964

122,473,322
110,151,645
27,864,544,645

244,459,050
337,670,331
28,842,458,995

442,392,992
154,504,134
152,107,966
25,432,033,141

393,447,765
242,359,242
383,872,365
24,882,172,336

24,487,808,333
(2,121,615)

24,108,781,591
740,492,785

22,784,446,600
(6,570,846)

21,305,674,104
775,228,013

782,445,589
25,268,132,307
166,044,813
1,180,074,246

(67,452,010)
24,781,822,366
158,547,029
1,177,877,983

935,401,371
23,713,277,125
90,918,709
596,915,180

(174,714,169)
21,906,187,948
89,461,001
642,005,340

6,394,352
358,115,207
26,978,760,925

(112,063,488)
(57,500,000)
25,948,683,890

6,862,848
24,407,973,862

(71,363,550)
(9,000,000)
22,557,290,739

885,783,720
98,198,509
983,982,229
(169,217,353)
814,764,876
(234,454,946)
580,309,930

2,893,775,105
139,780,225
3,033,555,330
(105,967,714)
2,927,587,616
(370,632,231)
2,556,955,385

1,024,059,279
1,024,059,279
(102,929,326)
921,129,953
(116,848,100)
804,281,853

2,324,881,597
2,324,881,597
(47,458,823)
2,277,422,774
(271,100,689)
2,006,322,085

(81,965,707)

(578,467,791)

399,996,669

-

399,996,669

-

318,030,962

(578,467,791)

399,996,669

-

(2,398,426)

(1,421,198)

(11,365,455)

-

(2,398,426)
315,632,536

(1,421,198)
(579,888,989)

(11,365,455)
388,631,214

-

895,942,466

1,977,066,396

1,192,913,067

2,006,322,085

-

-

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกษ
ำไรขำดทุ
เบ็ดแเสร็อสฟั
จ (ต่ อล) ท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
บริ
ัท ทิปนโก้
ส
ำหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัธันนทีวำคม
่ 312561
ธันวาคม 2561

กำรแบ่ งปันกำไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุ

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นนของผู
ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่เป็ นของผู

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
นของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
กาไรส่วนที่เป็ นของผู
กาไรต่อหุ้นปรับลด
กาไรส่ วนที่เป็ นนของผู
ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ

28

2561

งบกำรเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

2560

564,465,981
15,843,949
580,309,930
-

2,537,110,873
19,844,512
2,556,955,385
-

804,281,853

2,006,322,085

887,536,096
8,406,370
895,942,466
-

1,959,443,069
17,623,327
1,977,066,396
-

1,192,913,067

2,006,322,085

0.36

1.63

0.51

1.29

0.36

1.61

0.51

1.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

1,046,878,673
1,046,878,673
1,046,878,673
-------

71,595,652
71,595,652
71,595,652
---------

--1,118,474,325
1,118,474,325
1,118,474,325

11,357,000
11,357,000
11,357,000
---------

--1,573,821,570
1,573,821,570
1,573,821,570

--1,046,878,673
1,046,878,673
1,046,878,673

--1,562,464,570
1,562,464,570
1,562,464,570

1,562,464,570
1,562,464,570
1,562,464,570
-------

37,924,874
37,924,874
37,924,874
-------

9,466,500
9,466,500
9,466,500
-------

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
เป็เป็นส่
นส่
นหนึ
ของงบการเงิ
หมายเหตุปปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนนเป็
นส่วววนหนึ
นหนึ่่ งง่ งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนนีนีนี้้ ้
หมายเหตุ

ยอดคงเหลื
มกราคม
ยอดคงเหลือออณ
มกราคม2561
2561
ยอดคงเหลื
ณณวัวัวันนนทีทีที่่ 11่ 1มกราคม
2561
กกกาไรส
าไรสาหรั
าหรับบบปีปีปี
าไรส
าหรั
าไรขาดทุ
เบ็เบ็ดดดเสร็
เสร็
าหรั
าไรขาดทุนนนเบ็
เสร็จจจอือือื่่นน่นสสสาหรั
าหรับบบปีปีปี
กกกาไรขาดทุ
าไรขาดทุ
เบ็เบ็ดดดเสร็
เสร็
รวมส
าหรั
าไรขาดทุนนนเบ็
เสร็จจจรวมส
รวมสาหรั
าหรับบบปีปีปี
กกกาไรขาดทุ
ใบส
าคั
ญญแสดงสิ
แสดงสิ
ใบสาคั
าคัญ
แสดงสิทททธิธิธิใใใช้ช้ช้สสสิิ ททิ ทธิธิธิ
ผูผูผูถถ้้ ถ้ ืืออือใบส
สามั
ญญเพิ
เพิเพิ่่มม่มทุทุทุนนน(หมายเหตุ
(หมายเหตุ
21)
สามัญ
(หมายเหตุ21)
21)
ซืซืซื้้ ออ้ อหุหุหุ้น้น้นสามั
เงิเงิเงินนนรัรัรับบบล่ล่ล่วววงหน้
งหน้
า
ค่
า
หุ
น
้
(หมายเหตุ
21)
งหน้าาค่ค่าาหุหุ้น้น(หมายเหตุ
(หมายเหตุ21)
21)
ออกหุ
สามั
ญญในบริ
ในบริ
ยแห่
ใหม่
(หมายเหตุ
9)9)
ออกหุ้น้น้นสามั
สามัญ
ในบริษษษททัั ทั ย่ย่ย่อออยแห่
ยแห่งงงใหม่
ใหม่(หมายเหตุ
(หมายเหตุ9)
ออกหุ
การจ่
ยโดยใช้
การจ่าาายโดยใช้
ยโดยใช้หหหุุ้น้นุ ้นเป็
นเกณฑ์(หมายเหตุ
(หมายเหตุ22)
22)
เป็เป็นเกณฑ์
นเกณฑ์
(หมายเหตุ
22)
การจ่
ผลจ่
(หมายเหตุ
30)
ผลจ่าาายยย(หมายเหตุ
(หมายเหตุ30)
30)
เงิเงิเงินนนปัปัปันนนผลจ่
ผลจ่
ยแก่
นได้
ผลจ่าาายแก่
ยแก่ผผผมมูู้้ มู ้ ีีสสีส่่วว่ วนได้
นได้เเสีสีเสียยย
เงิเงิเงินนนปัปัปันนนผลจ่
านาจควบคุ
ของบริ
านาจควบคุมมมของบริ
ของบริษษษททัั ทั ย่ย่ย่อออยยย
ทีทีที่่ไไ่ไม่ม่ม่มมมีีออีอานาจควบคุ
ยอดคงเหลื
อ
ณ
วั
น
ที
่
31
ยอดคงเหลืออณณวัวันนทีที่ 31
่ 31ธัธัธันนนวาคม
วาคม2561
2561
ยอดคงเหลื
วาคม
2561

ยอดคงเหลื
ณณวัวัวันนนทีทีที่่ 11่ 1มกราคม
มกราคม
2560
ยอดคงเหลือออณ
มกราคม2560
2560
ยอดคงเหลื
าไรส
าหรั
าไรสาหรั
าหรับบบปีปีปี
กกกาไรส
กกกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนนนเบ็
เสร็จจจอือือื่่นน่นสสสาหรั
าหรับบบปีปีปี
าไรขาดทุ
เบ็เบ็ดดดเสร็
เสร็
าหรั
กกกาไรขาดทุ
าไรขาดทุนนนเบ็
เสร็จจจรวมส
รวมสาหรั
าหรับบบปีปีปี
าไรขาดทุ
เบ็เบ็ดดดเสร็
เสร็
รวมส
าหรั
ผูผูผูถถ้้ ถ้ ืืออือใบส
ใบสาคั
าคัญ
แสดงสิทททธิธิธิใใใช้ช้ช้สสสิิ ททิ ทธิธิธิ
ใบส
าคั
ญญแสดงสิ
แสดงสิ
ซืซืซื้้ ออ้ อหุหุหุ้น้น้นสามั
สามัญ
สามั
ญญเพิ
เพิเพิ่่มม่มทุทุทุนนน
เงิเงิเงินนนรัรัรับบบล่ล่ล่วววงหน้
า
งหน้าาค่ค่ค่าาาหุหุหุ้น้น้น
งหน้
การจ่
การจ่าาายโดยใช้
ยโดยใช้หหหุุ้น้นุ้นเป็
นเกณฑ์(หมายเหตุ
(หมายเหตุ22)
22)
การจ่
ยโดยใช้
เป็เป็นเกณฑ์
นเกณฑ์
(หมายเหตุ
22)
เงิเงิเงินนนปัปัปันนนผลจ่
ผลจ่าาายยย(หมายเหตุ
(หมายเหตุ30)
30)
ผลจ่
(หมายเหตุ
30)
เงิเงิเงินนนปัปัปันนนผลจ่
ผลจ่าาายแก่
ยแก่ผผผมมูู้้ มู ้ ีีสสีส่่วว่ วนได้
นได้เเสีสีเสียยย
ผลจ่
ยแก่
นได้
ทีทีที่่ไไ่ไม่ม่ม่มมมีีออีอานาจควบคุ
านาจควบคุมมมของบริ
ของบริษษษททัั ทั ย่ย่ย่อออยยย
านาจควบคุ
ของบริ
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลือออณ
่ 31ธัธัธันนนวาคม
วาคม2560
2560
ยอดคงเหลื
ณณวัวัวันนนทีทีที่่ 31
31
วาคม
2560

นเกิ
นเกินนน
ส่ส่ส่วววนเกิ
มูมูมูลลลค่ค่ค่าาาหุหุหุ้น้น้นสามั
สามั
ญญ
สามัญ
1,008,953,799
1,008,953,799
1,008,953,799
-------

นหุ
อก
นหุ้น้น้นทีทีที่่ออ่ออก
อก
ทุทุทุนนนเรืเรืเรือออนหุ
และช
าระแล้
ว
และชาระแล้
าระแล้วว
และช
1,552,998,070
1,552,998,070
1,552,998,070
-------

--8,073,525
8,073,525
8,073,525

(8,638,781)
(8,638,781)
(8,638,781)
8,073,525
8,073,525
8,073,525
-------

8,638,781
8,638,781
8,638,781
-------

--8,638,781
8,638,781
8,638,781

(4,825,807)
(4,825,807)
(4,825,807)
8,638,781
8,638,781
8,638,781
-----

--6,237,755
6,237,755
6,237,755

-----------

6,237,755
6,237,755
6,237,755
-------

--6,237,755
6,237,755
6,237,755

---------

--(570,310,802)
(570,310,802)
(570,310,802)

-----------

(570,310,802)
(570,310,802)
(570,310,802)
-------

--(570,310,802)
(570,310,802)
(570,310,802)

---------

--174,753,421
174,753,421
174,753,421

------18,997,353
18,997,353
18,997,353
---

155,756,068
155,756,068
155,756,068
-------

--155,756,068
155,756,068
155,756,068

----36,373,707
36,373,707
36,373,707
---

งบการเงิ
งบการเงินนนรวม
รวม
งบการเงิ
รวม

(หน่
ย:ย:บาท)
บาท)
(หน่วววย:
บาท)
(หน่

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

--172,123,329
172,123,329
172,123,329

-----------

172,123,329
172,123,329
172,123,329
-------

--172,123,329
172,123,329
172,123,329

---------

--10,163,249,305
10,163,249,305
10,163,249,305

--------(1,407,766,203)
(1,407,766,203)
(1,407,766,203)

11,008,947,953
11,008,947,953
11,008,947,953
564,465,981
564,465,981
564,465,981
(2,398,426)
(2,398,426)
(2,398,426)
562,067,555
562,067,555
562,067,555

--11,008,947,953
11,008,947,953
11,008,947,953

------(1,400,475,663)
(1,400,475,663)
(1,400,475,663)

---

(664,278,399)
(664,278,399)
(664,278,399)

-----------

(589,750,271)
(589,750,271)
(589,750,271)
--(74,528,128)
(74,528,128)
(74,528,128)
(74,528,128)
(74,528,128)
(74,528,128)

---

(589,750,271)
(589,750,271)
(589,750,271)

---------

---

399,996,669
399,996,669
399,996,669

-----------

----399,996,669
399,996,669
399,996,669
399,996,669
399,996,669
399,996,669

---

---

---------

--(264,281,730)
(264,281,730)
(264,281,730)
---

-----------

--12,382,140,698
12,382,140,698
12,382,140,698
---

74,313,871
74,313,871
74,313,871
8,073,525
8,073,525
8,073,525
--18,997,353
18,997,353
18,997,353
(1,407,766,203)
(1,407,766,203)
(1,407,766,203)

12,800,986,056
12,800,986,056
12,800,986,056
564,465,981
564,465,981
564,465,981
323,070,115
323,070,115
323,070,115
887,536,096
887,536,096
887,536,096

--12,800,986,056
12,800,986,056
12,800,986,056

--(589,750,271)
(589,750,271)
(589,750,271)
(589,750,271)
(589,750,271)
(589,750,271)
--325,468,541
325,468,541
325,468,541
325,468,541
325,468,541
325,468,541

42,565,567
42,565,567
42,565,567
8,638,781
8,638,781
8,638,781
36,373,707
36,373,707
36,373,707
(1,400,475,663)
(1,400,475,663)
(1,400,475,663)

---------

(57)
(57)
(57)
154,960,356
154,960,356
154,960,356
---

----18,300,551
18,300,551
18,300,551
-----

128,253,492
128,253,492
128,253,492
15,843,949
15,843,949
15,843,949
(7,437,579)
(7,437,579)
(7,437,579)
8,406,370
8,406,370
8,406,370

(510)
(510)
(510)
128,253,492
128,253,492
128,253,492

---------

(57)
(57)
(57)
12,537,101,054
12,537,101,054
12,537,101,054
---

74,313,871
74,313,871
74,313,871
8,073,525
8,073,525
8,073,525
18,300,551
18,300,551
18,300,551
18,997,353
18,997,353
18,997,353
(1,407,766,203)
(1,407,766,203)
(1,407,766,203)

(510)
(510)
(510)
12,929,239,548
12,929,239,548
12,929,239,548
--12,929,239,548
12,929,239,548
12,929,239,548
580,309,930
580,309,930
580,309,930
315,632,536
315,632,536
315,632,536
895,942,466
895,942,466
895,942,466

42,565,567
42,565,567
42,565,567
8,638,781
8,638,781
8,638,781
36,373,707
36,373,707
36,373,707
(1,400,475,663)
(1,400,475,663)
(1,400,475,663)

องค์
องค์ปปประกอบอื
ระกอบอื่่นน่นของส่
ของส่วววนของผู
นของผูถถ้้ ถ้ ืืออือหุหุหุ้น้น้น
องค์
ระกอบอื
ของส่
นของผู
กกกาไรขาดทุ
าไรขาดทุ
เบ็เบ็ดดดเสร็
เสร็
าไรขาดทุนนนเบ็
เสร็จจจอือือื่่นน่น
การเปลี
นแปลงใน
การเปลี่่ยย่ยนแปลงใน
นแปลงใน
การเปลี
ผลต่
งจากการ
รรมของ
นของ
ผลต่าาางจากการ
งจากการ
รรมของ
นของ
ผลต่
มูมูมูลลลค่ค่ค่าาายุยุยุตตติิธธิธรรมของ
ส่ส่ส่วววนของ
กกกาไรสะสม
แปลงค่
นได้
าไรสะสม
าไรสะสม
แปลงค่าาางบการเงิ
งบการเงินนน ตราสารอนุ
ตราสารอนุพพพนนัั นั ธ์ธ์ธ์สสสาหรั
าหรับบบ
นได้เเสีสีเสียยยทีทีที่่ไไ่ไม่ม่ม่มมมีี ี
แปลงค่
งบการเงิ
ตราสารอนุ
าหรั
ผูผูผูมม้้ ม้ ีีสสีส่่วว่วนได้
สรรแล้
นเงิ
ตรา
การป้
งกั
ความเสี
รวมองค์
ระกอบอื
รวมส่
นของผู
านาจควบคุ
สรรแล้ววว
นเงินนนตรา
ตรา
การป้ออองกั
งกันนนความเสี
ความเสี่่ ยย่ ยงงง รวมองค์
รวมองค์ปปประกอบอื
ระกอบอื่่นน่น รวมส่
รวมส่วววนของผู
นของผูถถ้้ ถ้ ืืออือหุหุหุ้น้น้น อออานาจควบคุ
านาจควบคุมมม
จัจัจัดดดสรรแล้
ทีทีที่่เเ่ป็ป็เป็นเงิ
การป้
ถ
้
ื
อ
หุ
น
้
ของบริ
ษ
ท
ั
ฯ
ของบริ
รวมส่
นของผู
สสสารองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
ยั
ง
ไม่
ไ
ด้
จ
ด
ั
สรร
ต่
า
งประเทศ
ในกระแสเงิ
น
สด
ของส่
ว
นของผู
ารองตามกฎหมาย ยัยังงไม่
ไม่ไได้ด้จจดั ดั สรร
สรร
งประเทศ
ในกระแสเงินนสด
สด ของส่
ของส่ววนของผู
นของผูถ้ ถ้ ือือหุหุ้น้น
ของบริษษทั ทั ฯฯ
ของบริษษษททัั ทั ย่ย่ย่อออยยย รวมส่
รวมส่วววนของผู
นของผูถถ้้ ถ้ ืืออือหุหุหุ้น้น้น
ต่ต่าางประเทศ
ในกระแสเงิ
ของบริ
ของบริ
172,123,329
9,873,733,941
(13,503,665)
(13,503,665)
12,154,440,595
110,630,675
12,265,071,270
172,123,329
9,873,733,941
(13,503,665)
(13,503,665)
12,154,440,595
110,630,675
12,265,071,270
172,123,329
9,873,733,941
(13,503,665)
-(13,503,665)
12,154,440,595
110,630,675
12,265,071,270
--2,537,110,873
------2,537,110,873
19,844,512
2,556,955,385
2,537,110,873
2,537,110,873
19,844,512
2,556,955,385
2,537,110,873
2,537,110,873
19,844,512
2,556,955,385
--(1,421,198)
(576,246,606)
--(576,246,606)
(577,667,804)
(2,221,185)
(579,888,989)
(1,421,198)
(576,246,606)
(576,246,606)
(577,667,804)
(2,221,185)
(579,888,989)
(1,421,198)
(576,246,606)
(576,246,606)
(577,667,804)
(2,221,185)
(579,888,989)
--2,535,689,675
(576,246,606)
--(576,246,606)
1,959,443,069
17,623,327
1,977,066,396
2,535,689,675
(576,246,606)
(576,246,606)
1,959,443,069
17,623,327
1,977,066,396
2,535,689,675
(576,246,606)
(576,246,606)
1,959,443,069
17,623,327
1,977,066,396

ส่ส่ส่วววนของผู
นของผูถถ้้ ถ้ ืืออือหุหุหุ้น้น้นของบริ
ของบริษษษททัั ทั ฯฯฯ
นของผู
ของบริ

นของผู
นได้
การเปลี
นแปลง
นของผูมม้้ ม้ ีีสสีส่่ วว่วนได้
นได้เเสีสีเสียยย การเปลี
การเปลี่่ยย่ยนแปลง
นแปลง
ส่ส่ส่วววนของผู
านาจควบคุ
นได้
ของบริ
านาจควบคุมมม ส่ส่ส่วววนได้
นได้เเสีสีเสียยยของบริ
ของบริษษษททัั ทั ฯฯฯ
ทีทีที่่ไไ่ไม่ม่ม่มมมีีออีอานาจควบคุ
ของบริ
ยที
ในบริ
ของบริษษษททัั ทั ย่ย่ย่อออยที
ยที่่บบ่บริริริษษษททัั ทั ฯฯฯ ในบริ
ในบริษษษททัั ทั ย่ย่ย่อออยยย
ของบริ
ในราคาต
กว่
โดยไม่
ญูญเสี
เสีเสียยย ส่ส่ส่วววนทุ
นทุ
จากการจ่
ในราคาต่า่า่ากว่
กว่าาา โดยไม่
โดยไม่ไไได้ด้ด้สสสููญ
นทุนนนจากการจ่
จากการจ่าาายยย
ซืซืซื้้ ออ้ อในราคาต
เงิเงิเงินนนรัรัรับบบล่ล่ล่วววงหน้
งหน้
า
ค่
า
หุ
น
้
มู
ล
ค่
า
ตามบั
ญ
ชี
อ
านาจควบคุ
ม
โดยใช้
ห
ุ
น
้
เป็เป็นเกณฑ์
นเกณฑ์
งหน้าาค่ค่าาหุหุ้น้น มูมูลลค่ค่าาตามบั
ตามบัญญชีชี
านาจควบคุมม โดยใช้
โดยใช้หหุ้นุ้นเป็
นเกณฑ์
ออานาจควบคุ
4,825,807
6,237,755
(570,310,802)
119,382,361
4,825,807
6,237,755
(570,310,802)
119,382,361
4,825,807
6,237,755
(570,310,802)
119,382,361
-------------------------

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริ
โก้
อสฟั
ลลลท์ท์ท์แจจจากั
ททัั ทั ย่ย่ย่อออยยย
บริษษบริ
ษททัั ทั ทิทิษ
ทิปปปัท
อสฟั
ากัดดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ
โก้โก้แแแทิ
อสฟั
ากั
(มหาชน)
และบริ
ปโก้
อสฟั
ลท์ จ�และบริ
ำและบริ
กัดษษษ(มหาชน)
และบริษัทย่อย		
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
นของผู
งบแสดงการเปลียย่่ ย่ นแปลงส่
นแปลงส่วววนของผู
นของผู้้ ถถ้ ถืืออือหุหุหุ้้ นน้ น
งบแสดงการเปลี
ส�ำหรับปีสิ้น31สุดธันวัวาคม
นที่ 2561
31 ธันวาคม 2561
าหรั
าหรับบบปีปีปีสิสิสิ้้นน้นสุสุสุดดดวัวัวันนนทีทีที่่ 31
่ 31ธัธันนวาคม
วาคม2561
2561
สสสาหรั
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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หมำยเหตุ
หมำยเหตุปประกอบงบกำรเงิ
ระกอบงบกำรเงินนเป็
เป็ นนส่ส่ววนหนึ
นหนึ่่ งงของงบกำรเงิ
ของงบกำรเงินนนีนี้้

ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวันนทีที่่ 11 มกราคม
มกราคม 2561
2561
กกำไรส
ำหรั
บ
ปี
ำไรสำหรับปี
ำไรขำดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจอือื่่นนสสำหรั
ำหรับบปีปี
กกำไรขำดทุ
กกำไรขำดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวมส
ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั
ำหรับบปีปี
ผูผูถถ้้ ืืออใบส
ำคั
ญ
แสดงสิ
ท
ธิ
ใ
ช้
ส
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิิ ททธิธิ
ซืซื้้ ออหุหุ ้น้นสำมั
สำมัญ
ญเพิ
เพิ่่มมทุทุนน (หมำยเหตุ
(หมำยเหตุ 21)
21)
งหน้ำำค่ค่ำำหุหุ ้น้น (หมำยเหตุ
(หมำยเหตุ 21)
21)
เงิเงินนรัรับบล่ล่ววงหน้
กำรจ่
กำรจ่ำำยโดยใช้
ยโดยใช้หหุุ ้น้นเป็
เป็ นนเกณฑ์
เกณฑ์ (หมำยเหตุ
(หมำยเหตุ 22)
22)
เงิเงินนปัปันนผลจ่
ำ
ย
(หมำยเหตุ
30)
ผลจ่ำย (หมำยเหตุ 30)
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2561
2561
ยอดคงเหลื

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กำไรสำหรับปี
กกำไรขำดทุ
ำไรขำดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจอือื่่นนสสำหรั
ำหรับบปีปี
ำไรขำดทุนนเบ็
เบ็ดดเสร็
เสร็ จจรวมส
รวมสำหรั
ำหรับบปีปี
กกำไรขำดทุ
ผูผูถถ้้ ืืออใบส
ำคั
ญ
แสดงสิ
ท
ธิ
ใ
ช้
ส
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิิ ททธิธิ
ซืซื้้ ออหุหุ ้น้นสำมั
สำมัญ
ญเพิ
เพิ่่มมทุทุนน
เงิเงินนรัรับบล่ล่ววงหน้
ำ
งหน้ำค่ค่ำำหุหุ ้น้น
กำรจ่ำำยโดยใช้
ยโดยใช้หหุุ ้น้นเป็
เป็ นนเกณฑ์
เกณฑ์ (หมำยเหตุ
(หมำยเหตุ 22)
22)
กำรจ่
เงิเงินนปัปันนผลจ่
ำ
ย
(หมำยเหตุ
30)
ผลจ่ำย (หมำยเหตุ 30)
ยอดคงเหลื
ยอดคงเหลืออ ณ
ณ วัวันนทีที่่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2560
2560
1,046,878,673
1,046,878,673
---71,595,652
71,595,652
---1,118,474,325
1,118,474,325

11,357,000
11,357,000
---1,573,821,570
1,573,821,570

37,924,874
37,924,874
---1,046,878,673
1,046,878,673

9,466,500
9,466,500
---1,562,464,570
1,562,464,570

1,562,464,570
1,562,464,570
----

1,008,953,799
---

ส่ วนเกิน
มูลค่ำหุ ้นสำมัญ

1,552,998,070
---

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก
และชำระแล้ว

ยย่่ นแปลงส่
้้ ถถืืออหุหุ้้ นน (ต่
ออ)) ษัทย่อย		
บริงบแสดงการเปลี
ษัท ทิปโก้แอสฟั
ลท์ จ�ำววกันของผู
ด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
นของผู
(ต่และบริ
ส
าหรั
บ
ปี
สิ
้
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2561
ส�ำสหรั
นวาคม
าหรับบปีปีสสิิ้น้นสุสุดดวันทีที่ ่3131ธันธัวาคม
25612561

บริษทั ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษทั ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

(8,638,781)
(8,638,781)
8,073,525
8,073,525
--8,073,525
8,073,525

8,638,781
8,638,781
----

(4,825,807)
(4,825,807)
8,638,781
8,638,781
--8,638,781
8,638,781

4,825,807
---

เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุ ้น

--18,997,353
18,997,353
-174,753,421
174,753,421

155,756,068
155,756,068
----

-36,373,707
36,373,707
-155,756,068
155,756,068

119,382,361
---

ส่ วนทุนจำกกำรจ่ำย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์

----172,123,329
172,123,329

172,123,329
172,123,329
----

----172,123,329
172,123,329

172,123,329
----

จัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย

---(1,407,766,203)
(1,407,766,203)
7,259,324,083
7,259,324,083

7,874,173,888
7,874,173,888
804,281,853
804,281,853
(11,365,455)
(11,365,455)
792,916,398
792,916,398

---(1,400,475,663)
(1,400,475,663)
7,874,173,888
7,874,173,888

7,268,327,466
2,006,322,085
2,006,322,085
-2,006,322,085
2,006,322,085

ยังไม่ได้จดั สรร

กกำไรสะสม
ำไรสะสม

งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ

----399,996,669
399,996,669

--399,996,669
399,996,669
399,996,669
399,996,669

-----

----

----399,996,669
399,996,669

-399,996,669
399,996,669
399,996,669
399,996,669

------

----

องค์
องค์ปประกอบอื
ระกอบอื่่นนของส่
ของส่ ววนของผู
นของผูถถ้้ ืืออหุหุ ้น้น
กกำไรขำดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
่
น
ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรมของ
ตรำสำรอนุ
ตรำสำรอนุพพนนัั ธ์ธ์สสำหรั
ำหรับบ
กำรป้องกันควำมเสี่ ยง รวมองค์ประกอบอื่น
ในกระแสเงินสด
ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

74,313,871
74,313,871
8,073,525
8,073,525
18,997,353
18,997,353
(1,407,766,203)
(1,407,766,203)
10,706,566,922
10,706,566,922
--

42,565,567
42,565,567
8,638,781
8,638,781
36,373,707
36,373,707
(1,400,475,663)
(1,400,475,663)
10,820,035,309
10,820,035,309
-10,820,035,309
804,281,853
804,281,853
388,631,214
388,631,214
1,192,913,067
1,192,913,067

10,126,610,832
2,006,322,085
2,006,322,085
-2,006,322,085
2,006,322,085

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

(หน่
(หน่ววยย :: บำท)
บำท)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

งบกระแสเงินสด
บริษษัทัททิปทิโก้ปแอสฟั
ท์ จำกัล
ด ท์
(มหำชน)
ษัทย่อย และบริษัทย่อย		
บริ
โก้แลอสฟั
จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
ส�งบกระแสเงิ
ำหรับปีนสสดิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

งบกำรเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ปรับกระทบกำไรก่อนภำษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำย
ตัดจำหน่ ำยภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
หนี้สูญและค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
ปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของอุปกรณ์
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์จำกเหตุกำรณ์เพลิงไหม้ที่บริ ษทั ย่อย
รำยได้เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
(กำไร) ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยที่ดินและอุปกรณ์
กลับรำยกำรค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม
รำยกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำ
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์จำกกำรดำเนิ นงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินจำกกำรดำเนิ นงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนิ นงำน
จ่ำยดอกเบี้ย
จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2560

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

814,764,876

2,927,587,616

921,129,953

2,277,422,774

1,001,210,295
6,394,352
782,445,589
2,385,481
289,935,903
(31,776,619)
12,113,306
(98,198,509)
18,997,353
19,242,301
9,143,858
(521,878,361)
(735,522)
153,176,429

1,007,091,685
23
(112,063,488)
(67,452,010)
(3,876,026)
(74,308,830)
(57,500,000)
(139,780,225)
36,373,707
17,564,423
(524,743)
893,617,177
(8,412,606)
95,810,436

267,723,151
6,862,848
935,401,371
(442,392,992)
(16,250,698)
(5,611,325)
11,766,711
11,334,528
(1,270,504)
(521,878,361)
(889,671)
99,280,606

196,644,669
(71,363,550)
(174,714,169)
(393,447,765)
114,710,062
(45,504,435)
(26,583,972)
(9,000,000)
29,040,190
8,960,025
882,779
893,617,177
(8,647,831)
50,317,734

2,457,220,732

4,514,127,139

1,265,205,617

2,842,333,688

(1,364,882,082)
(4,383,178,628)
(75,589,574)
27,832,647

(47,180,928)
(56,104,468)
(193,763,529)
3,458,154

(1,360,880,651)
(4,154,740,106)
(100,686,171)
(1,725,145)

(438,352,789)
207,830,076
(91,807,376)
2,018,642

998,122,451
38,275,343
(8,265,084)
(2,310,464,195)
(120,155,104)
(190,116,875)
(2,620,736,174)

(1,096,671,047)
(69,857,805)
(13,371,419)
3,040,636,097
(72,130,854)
(613,599,181)
2,354,906,062

1,107,132,738
21,773,174
(5,397,652)
(3,229,318,196)
(95,425,590)
(67,661,350)
(3,392,405,136)

(438,242,234)
(19,867,688)
(8,917,202)
2,054,995,117
(58,021,356)
(447,641,353)
1,549,332,408

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษษัท ัททิปทิโก้ปแอสฟั
โก้แลท์อสฟั
ท์ จ�ำกัดและบริ
(มหาชน)
บริ
จำกัดล(มหำชน)
ษัทย่อย และบริษัทย่อย		
งบกระแสเงิ
ส�ำหรับปีนสสดิ้น(ต่สุดอ)วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ ำยที่ดินและอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดรับชำระค่ำหุน้ จำกบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำหุน้
เงินปั นผลจ่ำยแก่ผถู ้ ือหุน้
เงินปั นผลจ่ำยแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
รำยกำรซื้ ออุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ำยชำระ
รำยกำรหักกลบเงินปั นผลรับจำกบริ ษทั ย่อยกับบัญชีเจ้ำหนี้
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกและดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 9)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ที่ยงั ไม่ได้จ่ำยชำระ (หมำยเหตุ 9)

2560

(85,924,733)
80,211,962
(574,127,523)
(16,355,308)
32,465,675
(563,729,927)

38,448,365
(1,238,669,894)
(65,365,638)
99,099,377
(1,166,487,790)

(23,891,805)
(67,552,611)
442,392,992
32,566,400
32,566,400
(159,951,270)
(11,626,961)
7,200
6,945,645
251,455,990

(288,199,017)
188,448,245
(37,434,236)
(738,958,425)
(106,783,508)
(63,485,202)
60,000,000
32,406,777
(954,005,366)

7,968,551
4,970,382,227
(265,074)
(324,438,621)
74,313,871
8,073,525
(1,405,784,232)
(57)
3,330,250,190
(67,483,801)
78,300,288
1,025,410,421
1,103,710,709
-

590,649,159
(640,953)
(609,366,639)
42,565,567
8,638,781
(1,400,010,413)
(510)
(1,368,165,008)
(128,071,936)
(307,818,672)
1,333,229,093
1,025,410,421
-

4,811,391,613
(231,000,000)
74,313,871
8,073,525
(1,405,784,232)
3,256,994,777
116,045,631
153,903,305
269,948,936
-

417,685,114
256,000,000
(380,380)
42,565,567
8,638,781
(1,400,010,413)
(675,501,331)
(80,174,289)
234,077,594
153,903,305
-

28,054,921

5,361,098

-

-

-

-

31,009,848

204,999,520
-

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ลท์ธัจนำกัวาคม
ด (มหำชน)
ส�ำบริหรัษบัทปีทิสปิ้นสุโก้ดแวัอสฟั
นที่ 31
2561 และบริษัทย่ อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษ ัท ทิ ป โก้แ อสฟั ล ท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท ฯ”) เป็ นบริ ษ ัท มหำชนซึ่ งจัด ตั้ง ขึ้ น และมี ภู มิ ล ำเนำ
ในประเทศไทย บริ ษทั ฯมีผถู ้ ือหุ ้นรำยใหญ่คือกลุ่มครอบครัวทรัพย์สำคร และกลุ่มโคลำส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนจัดตั้งในสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
และผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเลี ยม ที่ อยู่ตำมที่ จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงิ นนี้ จัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในพระรำชบัญ ญัติวิช ำชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒ นำธุ รกิ จกำรค้ำลงวัน ที่
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ น ฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับ ที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ น ฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
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1
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2.2

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศไทย
บริ ษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
บริ ษทั ไทยบิทูเมน จำกัด
บริ ษทั ทิปโก้มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั บิทูเมน มำรี น จำกัด
บริ ษทั เดลต้ำ ชิปปิ้ ง จำกัด
บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด

ชื่อบริ ษทั

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
บริ หำรเรื อและจัดกำรแทนเจ้ำของเรื อ
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

111
375
2
143
150
80
290

111
375
2
143
150
80
290

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)

ก) งบกำรเงินรวมนี้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี้

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม

100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
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0.01
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
0.04
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
4.78
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์
7.13
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
กิจกำรลงทุน
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ

Highway Resources Pte. Ltd. (“HR”)

AD Shipping Pte. Ltd.

151.96
ล้ำนริ งกิต
305.55
ล้ำนริ งกิต
0.30
ล้ำนริ งกิต

0.04
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
4.78
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์
7.13
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

0.01
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ

151.96
ล้ำนริ งกิต
305.55
ล้ำนริ งกิต
0.30
ล้ำนริ งกิต

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560

ไม่มีกิจกรรมดำเนินงำน

กิจกำรลงทุนและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ยำงมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศสิ งคโปร์
Highway Resources Trading Pte. Ltd.
(ถือหุ น้ ทั้งหมดโดย HR, เดิมชื่อ KBC Energy
Pte.Ltd. ซึ่งถือหุ น้ ทั้งหมดโดย KOC)
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.

KBC Trading Sdn Bhd (ถือหุน้ ร้อยละ 10
โดยบริ ษทั ฯ และร้อยละ 20 โดย KOC)

Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศมำเลเซีย
Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (“KOC”)

ชื่อบริ ษทั

100.00

100.00

100.00

100.00

30.00

100.00

100.00

3

100.00

100.00

100.00

100.00

30.00

100.00

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
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บริษัทย่ อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศกัมพูชำ
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

PT Saranaraya Reka Cipta
(ถือหุน้ ทั้งหมดโดย ABS)

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศเวียดนำม
Asphalt Distribution Co., Ltd.
(ถือหุ น้ ทั้งหมดโดย HR)

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศอินโดนีเซีย
PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”)

เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

Reta Link Pte. Ltd.

ชื่อบริ ษทั

115,650
ล้ำนเวียดนำมดอง

0.05
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

20.00
ล้ำนเรี ยว

20.00
ล้ำนเรี ยว

58,450
58,450
ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย
10,477
10,477
ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย

115,650
ล้ำนเวียดนำมดอง

0.05
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560

100.00

99.98

99.98

100.00

4

100.00

99.98

99.98

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100.00
100.00
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ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.

Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศลำว
Tipco Asphalt Lao Company Limited

บริษัทย่ อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศจีน (ถือหุ้นโดย TIHK)
Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศฮ่ องกง
Tasco International (Hong Kong) Ltd. (“TIHK”) กิจกำรลงทุน

ชื่อบริ ษทั

20,006
ล้ำนกีบ

2.10
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
20.00
ล้ำนเรนมินบิ
30.00
ล้ำนเรนมินบิ
6.00
ล้ำนเรนมินบิ

97.97
ล้ำนเหรี ยญฮ่องกง

-

2.10
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
20.00
ล้ำนเรนมินบิ
30.00
ล้ำนเรนมินบิ
6.00
ล้ำนเรนมินบิ

97.97
ล้ำนเหรี ยญฮ่องกง

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560

75.00

100.00

100.00

51.00

51.00

100.00

-

5

100.00

100.00

51.00

51.00

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อย จนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) สิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ฉ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก
งบกำรเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุ ม คื อ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมตำมวิธี
รำคำทุน

3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับ
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำว
มำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
ในระหว่ำงปี ปั จจุ บ นั สภำวิช ำชี พ บัญ ชี ไ ด้ป ระกำศใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำร
ตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำย
ฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำ
เท่ ำเที ย มกับ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำว
ส่ วนใหญ่จะไม่มี ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญต่ องบกำรเงิ นเมื่อนำมำถื อปฏิ บตั ิ อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้
ดังนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
เรื่ อง รำยได้
เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้น
สั ญ ญำที่ อ ยู่ใ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉ บับ อื่ น มำตรฐำนฉบับ นี้ ได้ก ำหนดหลัก กำร
5 ขั้นตอนสำหรับกำรรับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวน
เงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้
ส่ งมอบให้แก่ลูกค้ำ และกำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนฉบับ ดังกล่ ำวจะไม่มี ผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือ
ทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ ยวกับกำรจัดประเภทและ
กำรวัดมู ล ค่ำเครื่ อ งมื อทำงกำรเงิ น ด้วยมู ล ค่ำยุติ ธ รรมหรื อ รำคำทุ น ตัดจำหน่ ำยโดยพิ จำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิจกำร
(Business Model) หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิด
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมู ลเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น และเมื่ อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมิ น ผลกระทบที่ อำจมี ต่ องบ
กำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ

8
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4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1

กำรรับรู้ รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้ เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญ
ของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดย
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
รำยได้จำกกำรเดิ นเรื อ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำเรื อและรำยได้ค่ำระวำงเรื อ รำยได้จำกกำรให้เช่ำเรื อจะ
รับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้โอนสิ ทธิ กำรใช้เรื อให้แก่ผเู ้ ช่ำตำมระยะเวลำที่ตกลงร่ วมกัน รำยได้ค่ำระวำงเรื อถือ
เป็ นรำยได้ตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล

4.2

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ น สดและรำยกำรเที ย บเท่ ำเงิ น สดหมำยถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝำกธนำคำร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดื อนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่นแสดงมู ลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ ก
ค่ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ส ำหรั บ ผลขำดทุ น โดยประมำณที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกำรเก็ บ เงิ น จำกลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

4.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่
จะได้รับ แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุ นดังกล่ำวหมำยถึ งต้นทุ นในกำรผลิ ตทั้งหมดรวมทั้งค่ำโสหุ ้ย
โรงงำนด้วย
วัตถุดิบ ภำชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหรื อมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

4.5

เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำ
ตำมวิธีรำคำทุนหักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ

4.6

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่ งรวมต้นทุ น
กำรทำรำยกำร หลังจำกนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหัก
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ ำ เสื่ อ มรำคำของอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ กำรลงทุ น คำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิธี เส้ น ตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 5 และ 20 ปี ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่ นส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน และไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำของที่ดิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ ำยกับมูลค่ำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงวดที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี

4.7

ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น อำคำรและอุ ป กรณ์ แ สดงในรำคำทุ น หั ก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสมและหั ก
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
สำหรับอำคำรและอุปกรณ์ที่ได้มำจำกกำรซื้ อธุรกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของอำคำร
และอุปกรณ์ที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ภำยหลังกำร
รับรู ้ รำยกำรเริ่ มแรก อำคำรและอุปกรณ์ ดงั กล่ำวแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและหัก
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนหักมู ลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ค่ำพัฒนำที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
เรื อเดินทะเล เครื่ องมือและอุปกรณ์

20 ปี
20 ถึง 47 ปี
20 ถึง 30 ปี
5 ถึง 20 ปี
3 ถึง 5 ปี
5 ถึง 10 ปี
2.5 ถึง 30 ปี
10
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ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำด
ว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อ
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.8

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำ
ยุติธ รรมของสิ นทรัพ ย์น้ ัน ณ วันที่ซื้ อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรอื่น บริ ษ ทั ฯและ
บริ ษ ทั ย่อ ยจะบัน ทึก ต้น ทุน เริ่ ม แรกของสิ น ทรัพ ย์น้ ัน ตำมรำคำทุน ภำยหลัง กำรรับ รู ้รำยกำรเริ่ ม แรก
สิ น ทรัพ ย์ไ ม่มีต วั ตนแสดงมูล ค่ำ ตำมรำคำทุน หัก ค่ำ ตัด จำหน่ำ ยสะสมและค่ำ เผื ่อ กำรด้อ ยค่ำ (ถ้ำ มี)
ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
Non-competition clause

4.9

5
12
5

ปี
ปี
ปี

ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิ ยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิ จ
ส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำ
ต้นทุนกำรรวมธุ รกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทันที
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และจะทดสอบกำรด้อยค่ำ
ของค่ำควำมนิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
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เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่เกิดขึ้นจำก
กำรรวมกิ จกำรให้กบั กลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำก
กำรรวมกิจกำร และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
ต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
และไม่กลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในอนำคต
4.10 สิ ทธิกำรเช่ ำ
สิ ทธิ กำรเช่ ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ ทธิ กำรเช่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำยคำนวณจำกรำคำทุนของสิ ทธิกำรเช่ำโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำเช่ำ
ค่ำตัดจำหน่ำยรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.11 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ว่ำจะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม
หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจำกนี้ บุ คคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษ ทั ร่ วมหรื อบุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.12 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือ
เป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
หรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ ภำระผูกพันตำม
สัญญำเช่ ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ หรื ออำยุของสัญญำเช่ำ หำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะไม่
ซื้อสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว ณ วันสิ้ นสุ ดของสัญญำ แล้วแต่ระยะเวลำใดจะต่ำกว่ำ
จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
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4.13 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษ ทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ น ตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ ที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.14 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หำกมี
ข้อบ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็ นรำยปี บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมิ น กำรด้อยค่ ำของสิ นทรั พย์ มี ข ้อบ่ งชี้ ที่ แสดงให้ เห็ นว่ำผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ยกเว้นค่ำควำมนิ ยมโดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ นทันที โดยมู ลค่ำตำม
บัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้ นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ที่
ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ
4.15 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำน
จ่ำยสะสมและเงิ นที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภำระสำหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำนซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถื อว่ำเงิ นชดเชยดังกล่ ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
สำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในประเทศจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยค ำนวณหนี้ สิ น ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนักงำนและ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิส ระได้ท ำกำรประเมิ นภำระผูกพันดังกล่ ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.16 กำรจ่ ำยโดยใช้ หุ้นเป็ นเกณฑ์ ทชี่ ำระด้ วยตรำสำรทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกโครงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ ทธิ
ซื้ อหุน้ โดยบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมอำยุของสิ ทธิซ้ื อหุ ้น และแสดงบัญชีส่วนทุนจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ น
เกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีภำระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดจำกเหตุกำรณ์ ในอดีต
และมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะสู ญ เสี ยทรัพ ยำกรที่ มี ประโยชน์เชิ ง
เศรษฐกิจเพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันดังกล่ำวและสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.18 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุ ก
รำยกำร แต่ รับ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ ำษี เงิ น ได้รอกำรตัด บัญ ชี ส ำหรั บ ผลแตกต่ำ งชั่วครำวที่ ใช้หัก ภำษี รวมทั้ง
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่ำตำมบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุ กสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรั บ ลดมู ล ค่ำตำมบัญ ชี ดังกล่ ำว หำกมี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยจะบัน ทึ ก ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น หำกภำษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.19 ตรำสำรอนุพนั ธ์
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยใช้ ต รำสำรอนุ พ ัน ธ์ เช่ น สั ญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ ำงประเทศล่ ว งหน้ำ, สั ญ ญำ
แลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย และสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำล่วงหน้ำ เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ, ควำมเสี่ ยงของอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงของรำคำสิ นค้ำ ตรำสำรอนุ พนั ธ์ดงั กล่ำว
บันทึกต้นทุนเริ่ มแรก ณ วันทำสัญญำตำมมูลค่ำยุติธรรม และแสดงรำยกำรตำมมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลัง
ตรำสำรอนุ พ นั ธ์ ที่ มี มู ลค่ ำยุติธรรมเป็ นบวกแสดงเป็ นสิ นทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ น และแสดงเป็ นหนี้ สิ น ทำง
กำรเงินในกรณี ที่มูลค่ำยุติธรรมติดลบ
กำไรขำดทุนที่เกิ ดจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์บนั ทึกในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุน ยกเว้นกำไรขำดทุนส่ วนที่สำมำรถป้ องกันควำมเสี่ ยงของกระแสเงินสดที่มีประสิ ทธิ ภำพจะ
รับรู ้ ในกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น และจะโอนไปยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อรำยกำรที่มีกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงจำกกระแสเงินสดได้เกิดขึ้น
ในปี 2561 บริ ษทั ฯได้นำกำรบัญชี สำหรับกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของกระแสเงินสดมำใช้เพื่อลดควำมเสี่ ยง
ที่เกิดจำกควำมผันผวนของรำคำขำยสิ นค้ำซึ่ งส่ งผลต่อรำยได้ที่คำดกำรณ์ไว้ของบริ ษทั ฯ ในกำรนำวิธีกำร
ดังกล่ำวมำใช้ บริ ษทั ฯได้กำหนดรำยได้ที่คำดกำรณ์ไว้เป็ นรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ ยง โดยใช้สัญญำ
ขำยล่วงหน้ำเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยง ซึ่ งวิธีกำรดังกล่ำวสำมำรถทำได้ต่อเมื่อบริ ษทั ฯสำมำรถ
ระบุควำมเสี่ ยงที่ถูกป้ องกันได้อย่ำงชัดเจน รำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงและตรำสำรที่ใช้ป้องกันควำม
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เสี่ ยงมีควำมสัมพันธ์กนั ทำงเศรษฐกิจ และสำมำรถวัดผลของกำรป้องกันควำมเสี่ ยงได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
โดยกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือที่ ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงส่ วนที่
สำมำรถป้ องกันควำมเสี่ ยงได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพจะรับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และหลังจำกนั้นจะ
โอนไปยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนต่อเมื่อรำยได้ที่คำดกำรณ์ไว้เกิดขึ้น สำหรับส่ วนของเครื่ องมือป้องกัน
ควำมเสี่ ยงที่กำรวัดผลของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงไม่มีประสิ ทธิภำพจะถูกบันทึกทันทีในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี ที่คำดว่ำรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจะไม่เกิดขึ้น กำไรหรื อขำดทุนจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำวจะถูกรับรู ้ไปยังส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุนทันที
4.20 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่ นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมู ลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไม่มี ตลำดที่มี สภำพคล่ องส ำหรั บสิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่
สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข ้อมู ลอื่ นที่ ส ำมำรถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ ว่ำจะเป็ นข้อมู ลทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
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5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุ ลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่ งผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯและบริษัทย่อยแห่ งหนึ่งมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นน้ อยกว่ ำกึง่ หนึ่ง
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษัท ฯพิ จำรณำว่ำบริ ษ ทั ฯมี อำนำจควบคุ ม ในบริ ษ ทั KBC Trading Sdn Bhd ถึ งแม้ว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งจะถือหุน้ ในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ำ
กึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เนื่องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรควบคุมบริ ษทั ดังกล่ำวโดยผ่ำนคณะกรรมกำรส่ วนใหญ่
ดังนั้น บริ ษ ัท KBC Trading Sdn Bhd จึ งถื อเป็ นบริ ษ ัท ย่อยของกิ จกำรและต้องน ำมำรวมในกำรจัด ท ำ
งบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มีอำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์ กำรเก็บเงินในอดี ต อำยุของ
หนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึ งควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิ ต
(ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ
อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรม
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มูลค่ ำสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสิ นค้ ำคงเหลือ
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คำดว่ำ
จะได้รับ จำกสิ นค้ำคงเหลื อพิ จำรณำจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของรำคำหรื อต้น ทุ น ที่ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ ำควำมนิยมและสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในกำรบันทึกและวัดมูลค่ำของค่ำควำมนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มำ ตลอดจนกำรทดสอบ
กำรด้อยค่ำในภำยหลัง ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สิ นทรั พ ย์ หรื อ หน่ วยของสิ นทรั พ ย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสด รวมทั้งกำรเลื อกอัตรำคิ ดลดที่ เหมำะสมในกำร
คำนวณหำมูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้นๆ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี
และขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำง
ภำษี ในอนำคตเพี ยงพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุ นนั้น ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ น
จำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

รายงานประจำ�ปี 2561
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6.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 7)
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี้ตำมสัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำ
ลูกหนี้อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

366,725

347,626

1,051,575

1,094,424

49,900
416,625
416,625

7,791
355,417
355,417

294,008
232,569
563
5,699
235,325
1,819,739
(230,936)
1,588,803

775
44,300
3,558
54
244,360
1,387,471
(245,207)
1,142,264

3,275,547

2,577,871

2,060,353

1,728,593

656,903
199,723
50,682
48,300
315,601
4,546,756
(313,455)
4,233,301
4,649,926

513,027
109,450
24,111
15,832
329,728
3,570,019
(324,274)
3,245,745
3,601,162

205,283
15,502
23,917
10,796
69,664
2,385,515
(70,021)
2,315,494
3,904,297

46,430
6,961
7,450
4
63,567
1,853,005
(63,158)
1,789,847
2,932,111

29,104
355,905
6,969
391,978
5,041,904

16,614
44,298
5,823
66,735
3,667,897

203,526
355,905
3,507
562,938
4,467,235

153,380
44,298
8,618
206,296
3,138,407

19

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ กำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน รำยกำร
ธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับ
ค่ำควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและ
กำรบริ หำรจัดกำรรับ
ดอกเบี้ยรับ
ซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำย
เงินปันผลรับ
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมค้ ำ
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับ
ซื้ อสิ นค้ำ
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ร่ วม
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
เงินปั นผลรับ
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิคและ
กำรบริ หำรจัดกำรจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

6,437
20

4,059
20

รำคำต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
รำคำตำมสัญญำ

-

-

49
36

65
21

-

-

18
1,888
1
362

21
2,236
355

633
1
57

1,405
-

630
1
-

1,305
-

รำคำตลำด/รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

256
1
-

342
1
1
-

219
1
80

279
1
38

รำคำตลำด/รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

2,212
2
78

1,177
3
87

2,179
2
72

1,169
3
80

รำคำตลำด/รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

38

37

38

37

รำคำตำมสัญญำ
อัตรำร้อยละ 1.4 - 2.5 ต่อปี และ
อัตรำ LIBOR บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี
รำคำต้นทุนบวกกำไรส่ วนเพิ่ม
รำคำตำมสัญญำ
อัตรำร้อยละ 1.0 ต่อปี

รำคำตำมสัญญำ

20
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560
มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

140,949
97,043
207,737
445,729
445,729

115,089
114,379
142,563
372,031
372,031

1,629,441
138,953
63,840
191,031
2,023,265
(230,936)
1,792,329

1,197,418
115,086
86,253
142,094
1,540,851
(245,207)
1,295,644

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน

-

-

-

32,515
32,515

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน

-

-

1,248,756
1,248,756

1,290,159
1,290,159

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 17)
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
399
บริ ษทั ร่ วม
194
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
78,707
79,300
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

270
126,017
126,287

1,115,471
399
98
78,048
1,194,016

985,643
20
124,626
1,110,289

-

53,399
224
53,623

130,600
130,600

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 6)
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน, สุ ทธิ

เงินรับล่ วงหน้ ำค่ ำสิ นค้ ำและบริ กำร - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
รวมเงินรั บล่ วงหน้ ำค่ ำสิ นค้ ำและบริกำร - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

224
224

21

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย)
รวมเงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

-

-

25,000
25,000

256,000
256,000

6,944
6,944

7,371
7,371

-

-

ยอดคงค้ำงและกำรเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กู้ยืม และเงิ น กู้ยืม ระหว่ำงบริ ษ ทั ฯและกิ จกำรที่ เกี่ ย วข้องกัน
มีรำยละเอียดดังนี้

ลักษณะ
ชื่อบริ ษทั
ควำมสัมพันธ์
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Zhenjiang Highway Materials
ผูถ้ ือหุ ้นของ
Company
บริ ษทั ย่อย

งบกำรเงินรวม
ผลต่ำงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนจำกกำร
แปลงค่ำงบกำรเงิน
ที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

(หน่วย: พันบำท)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

(427)

7,371

6,944
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
ลักษณะ
2560
ชื่อบริ ษทั
ควำมสัมพันธ์
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
Highway Resources Pte. Ltd.
32,515
บริ ษทั ย่อย

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี
-

ลดลง
ระหว่ำงปี
(32,566)

กำไร
(ขำดทุน)
จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

51

-

22

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

145

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
ลักษณะ
2560
ชื่อบริ ษทั
ควำมสัมพันธ์
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยำวแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
AD Shipping Pte. Ltd.
บริ ษทั ย่อย
260,117
Reta Link Pte. Ltd.
บริ ษทั ย่อย
146,316
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. บริ ษทั ย่อย
883,726
1,290,159
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไทยบิทูเมน จำกัด
บริ ษทั ย่อย
รวม

55,000
201,000
256,000

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

กำไร
(ขำดทุน)
จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

-

(32,566)
(32,566)

(1,557)
(1,034)
(6,246)
(8,837)

225,994
145,282
877,480
1,248,756

75,000
75,000

(105,000)
(201,000)
(306,000)

-

25,000
25,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและ
ผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น (หมำยเหตุ 20)
ผลประโยชน์ที่จ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ (หมำยเหตุ 22)
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
181
162
4
8
193

4
21
187

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
167
146
4
7
178

4
18
168

ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระจำกกำรค้ ำประกันให้กบั กิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 19
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8.

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
ภำชนะบรรจุ อะไหล่
และวัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุน ให้
เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะ
รำคำทุน
ได้รับ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2561
2560
2561
2560
2561
2560
1,833,510 1,231,605
(188,299)
(19,610) 1,645,211 1,211,995
1,789,471 1,153,291
(445,592)
(5,749) 1,343,879 1,147,542
96,489
4,580,160
8,299,630

114,197
1,421,346
3,920,439

(489)
(343,530)
(977,910)

(2,935)
(28,294)

96,000
4,236,630
7,321,720

111,262
1,421,346
3,892,145

(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
ภำชนะบรรจุ อะไหล่
และวัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุน ให้
เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
รำคำทุน
ได้รับ
2561
2560
2561
2560
2561
2560
1,373,518
645,516
(210,540)
- 1,162,978
645,516
1,288,734 1,019,547
(289,615)
999,119 1,019,547
10,086
4,554,340
7,226,678

25,488
1,385,375
3,075,926

(489)
(433,704)
(934,348)

(2,935)
(2,935)

9,597
4,120,636
6,292,330

22,553
1,385,375
3,072,991

ในระหว่ำ งปี ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยบัน ทึ ก กำรปรั บ ลดรำคำทุ น ของสิ น ค้ำ คงเหลื อ ให้ เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจำนวน 782 ล้ำนบำท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขำย (2560: กลับรำยกำร
67 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษ ทั ฯ: 935 ล้ำนบำท (2560: กลับรำยกำร 175 ล้ำนบำท)) นอกจำกนี้ บริ ษทั ย่อย
ในประเทศมำเลเซี ยได้บนั ทึกรำยกำรสิ นค้ำคงเหลือที่เสี ยหำยจำกเหตุกำรณ์ไฟไหม้เป็ นจำนวน 170 ล้ำนบำท
ซึ่ งแสดงอยูภ่ ำยใต้รำยกำร “ควำมเสี ยหำยจำกเหตุกำรณ์เพลิงไหม้ที่บริ ษทั ย่อย” ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่ อยในประเทศ
บริ ษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
บริ ษทั ไทยบิทูเมน จำกัด (“ไทยบิทูเมน”)
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริ ษทั ทิปโก้มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั บิทูเมน มำรี น จำกัด
บริ ษทั เดลต้ำ ชิปปิ้ ง จำกัด
บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด
บริษัทย่ อยต่ ำงประเทศ
Tasco International (Hong Kong) Ltd. (“TIHK”)
บวก: รำคำทุนเพิม่ เติมจำกกำรซื้อบริ ษทั ย่อย
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (“KOC”)
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd (“KBC”)
KBC Trading Sdn Bhd (“KBT”)
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.
PT Asphalt Bangun Sarana
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. (“PBS”)
Highway Resources Pte. Ltd.
AD Shipping Pte. Ltd. (“ADS”)
Reta Link Pte. Ltd. (“RTL”)
Tipco Asphalt Lao Company Limited (“TAL”)
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ต้นทุนกำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ตำม
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
ที่จดั สรรให้พนักงำนของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 22)
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

รำคำทุนของเงินลงทุน
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่รับระหว่ำงปี
2561
2560

580,712
374,916
(60,775)
1,999
142,999
149,999
79,999
289,999

580,712
374,916
(60,775)
1,999
142,999
149,999
79,999
289,999

111,000
187,500
-

417,216

417,216

-

-

115,849
(65,420)
1,303,035
2,752,967
1,377
165
337,254
1,340
717,054
430,232
28,682
54,902

115,849
(65,420)
1,303,035
2,752,967
1,377
165
337,254
1,340
717,054
430,232
28,682
-

63,681

7,654,501

7,599,599

355,000

38,764
7,693,265

31,533
7,631,132

362,181

150,000
165,000*
40,000*
-

* บริ ษทั บิทูเมน มำรี น จำกัด และบริ ษทั เดลต้ำ ชิปปิ้ ง จำกัด นำเงินปั นผลที่ตอ้ งจ่ำยหักกลบกับหนี้ที่บริ ษทั ฯค้ำงชำระ
แก่บริ ษทั ย่อยดังกล่ำว

ทุนเรี ยกชำระแล้วและสัดส่ วนเงินลงทุนได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2.2
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯที่จดั สรรให้พนักงำนของบริ ษทั ย่อย
ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯบันทึกต้นทุนกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั ฯที่จดั สรรให้พนักงำนของบริ ษทั ย่อย (หมำยเหตุ 22) จำนวน 7.2 ล้ำนบำท (2560: 7.3 ล้ำนบำท)
เป็ นรำคำทุนของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนใน Tasco Intermational (Hong Kong) Limited (“TIHK”)
ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของ TIHK ได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุน
ชำระแล้วจำนวน 67 ล้ำนเหรี ยญฮ่องกง (เทียบเท่ำประมำณ 287 ล้ำนบำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญใหม่
จำนวน 67 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำ หุ ้นละ 1 เหรี ยญฮ่องกง โดยบริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ ้นสำมัญใหม่ดงั กล่ำวทั้งหมด
ซึ่ งหลังจำกกำรดำเนิ นกำรเพิ่มทุ นดังกล่ำวเสร็ จสิ้ น TIHK จะมีทุนจดทะเบียนและทุนเรี ยกชำระจำนวน
97,966,000 หุ ้น มูลค่ำ หุ ้นละ 1 เหรี ยญฮ่องกง รวมเป็ นจำนวน 97,966,000 เหรี ยญฮ่องกง และ TIHK ได้
ดำเนินกำรเพิ่มทุนเสร็ จสิ้ นโดยจดทะเบียนทุนใหม่ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2560
เงินลงทุนใน Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. (“PBS”)
ในเดื อ นตุ ล ำคม 2560 ที่ ป ระชุ ม วิส ำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของ PBS ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นและ
ทุนชำระแล้วจำนวน 29,500 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ (เทียบเท่ำประมำณ 1 ล้ำนบำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญ
ใหม่ จำนวน 29,500 หุ ้น มู ล ค่ำหุ ้น ละ 1 เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ ก ำ โดยบริ ษ ทั ฯได้ล งทุ น ในหุ ้ น สำมัญ ใหม่
ดังกล่ำวทั้งหมด ซึ่ งหลังจำกกำรดำเนินกำรเพิ่มทุนดังกล่ำวเสร็ จสิ้ น PBS จะมีทุนจดทะเบียนและทุนเรี ยก
ชำระจำนวน 39,500 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ รวมเป็ นจำนวน 39,500 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
และ PBS ได้ด ำเนิ น กำรเพิ่ ม ทุ น เสร็ จสิ้ น โดยจดทะเบี ยนเพิ่ ม ทุ น ใหม่ ตำมที่ ก ล่ ำวข้ำงต้น แล้วเมื่ อวัน ที่
11 ตุลำคม 2560
เงินลงทุนใน Tipco Asphalt Lao Company Limited (“TAL”)
เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2560 ที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ทั ฯครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯ
เข้ำลงทุ นในบริ ษทั ซึ่ งจะจัดตั้งใหม่ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิ ป ไตยประชำชนลำว เพื่อผลิ ตและ
จำหน่ำย ยำงมะตอยน้ ำและยำงมะตอยชนิดอื่น โดยบริ ษทั ฯถือหุ น้ ร้อยละ 75 ของจำนวนหุ ้นทั้งหมด ต่อมำ
เมื่ อ วัน ที่ 24 ตุ ล ำคม 2560 บริ ษัท ฯได้ ท ำสั ญ ญำ Joint Venture Agreement กับ Seneoudom Company
Limited ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในประเทศสำธำรณรัฐประชำธิ ปไตยประชำชนลำวในกำรจัดตั้ง TAL และ TAL
ได้จดั ตั้งแล้วเสร็ จในวันที่ 12 มกรำคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียน 26,675 ล้ำนกีบ
ในเดื อนมีนำคม 2561 TAL ได้เรี ยกชำระค่ำหุ ้นจำนวนร้ อยละ 70 จำกมูลค่ำทุ นจดทะเบียนจำกผูถ้ ื อหุ ้น
หรื อคิดเป็ นจำนวน 18,672.5 ล้ำนกีบ โดยบริ ษทั ฯต้องจ่ำยชำระค่ำหุ ้นดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 75 หรื อ
คิดเป็ นจำนวน 14,004 ล้ำนกีบ (เทียบเท่ำประมำณ 54.9 ล้ำนบำท) ในระหว่ำงไตรมำสที่หนึ่ งของปี ปัจจุบนั
บริ ษทั ฯได้จ่ำยชำระค่ำหุน้ จำนวน 6,133 ล้ำนกีบ (เทียบเท่ำประมำณ 23.9 ล้ำนบำท)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯคงเหลือเงินลงทุนค่ำหุ ้นใน TAL ที่ยงั ไม่ได้ชำระจำนวน 7,871 ล้ำนกีบ
(เทียบเท่ำประมำณ 31.0 ล้ำนบำท)
10.

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ

10.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงินรวมเป็ นเงินลงทุนในกิจกำรที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยควบคุมร่ วมกันกับ
บริ ษทั อื่น มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม
กำรร่ วมค้ำ

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
(จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)
Borneo Asphalt Sdn Bhd
(จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย)
Phoenix Asphalt Philippines Inc.
(ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำง
มะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)
รวม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

รำคำทุน
2561
2560

50

50

242

242

42,849

38,362

50

50

23,815

4,759

20,017

3,686

40

-

67,553
91,610

5,001

67,630
130,496

42,048

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรร่ วมค้ำ

Phoenix Asphalt Philippines Inc.
(ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำง
มะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)
รวม
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สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

40

-

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2561
2560

รำคำทุน
2561
2560

67,553
67,533

(หน่วย: พันบำท)

-

67,553
67,553
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เงินลงทุนใน Borneo Asphalt Sdn Bhd (“BA”)
ในเดื อนมิ ถุนำยน 2560 Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd (“KBC”) ได้เข้ำลงทุ นใน BA ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั
จัดตั้งใหม่ ในประเทศมำเลเซี ย ด้วยทุ นจดทะเบี ยนจำนวน 2 ริ งกิ ตมำเลเซี ยโดยเป็ นกำรร่ วมทุ นกับ Senari
Synergy Sdn Bhd เพื่อจำหน่ำยยำงมะตอย โดย KBC ถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50 ของบริ ษทั ดังกล่ำว
ในระหว่ำงปี 2560 และ 2561 KBC มีกำรลงทุนเพิ่มในหุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นของ BA ตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้นเดิ ม
ซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
วันที่จดทะเบียน
เพิ่มทุน
16 ตุลำคม 2560
11 พฤศจิกำยน 2560
16 มีนำคม 2561
19 กรกฎำคม 2561

ทุนจดทะเบียน
เพิ่มขึ้น
ยอดคงเหลือ
(ริ งกิตมำเลเซีย) (ริ งกิตมำเลเซีย)
99,998
100,000
1,100,000
1,200,000
1,000,000
2,200,000
3,800,000
6,000,000

สัดส่วน
เงินลงทุน
(ร้อยละ)
50
50
50
50

จำนวนเงิน
(ริ งกิตมำเลเซีย)
(ล้ำนบำท)
49,999
0.4
550,000
4.4
500,000
3.9
1,900,000
15.1

เงินลงทุนใน Phoenix Asphalt Philippines Inc. (“PAPI”)
เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2561 ที่ ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษ ทั ฯครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯ
เข้ำลงทุ นในบริ ษ ทั ซึ่ งจัดตั้งใหม่ในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ เพื่อผลิ ตและจำหน่ ำยผลิ ตภัณ ฑ์ ยำงมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยบริ ษทั ฯจะถือหุ ้นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ ้นทั้งหมด ต่อมำเมื่อวันที่ 16 มกรำคม
2561 บริ ษ ัท ฯได้ท ำสั ญ ญำ Joint Venture Agreement กับ P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippines, Inc. ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั จดทะเบี ยนจัดตั้งในประเทศฟิ ลิ ปปิ นส์ และ Mr.Carlito B. Castrillo ซึ่ งเป็ นบุ คคลที่ มีสัญชำติ
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ใ นกำรจัด ตั้ง PAPI ในเดื อนกุ ม ภำพันธ์ 2561 PAPI ได้เรี ย กช ำระค่ ำหุ ้ น บำงส่ วนเป็ นจำนวน
20 ล้ำนเปโซฟิ ลิปปิ นส์จำกผูถ้ ือหุ น้ เพื่อใช้เป็ นทุนขั้นต่ำในกำรจดทะเบียน PAPI โดยบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำหุ ้น
ดังกล่ำวจำนวน 8 ล้ำนเปโซฟิ ลิ ปปิ นส์ (เทียบเท่ำประมำณ 4.8 ล้ำนบำท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 ของค่ำหุ ้น
ที่ เรี ย กช ำระแล้ว โดย PAPI ได้จ ดทะเบี ย นจัด ตั้ง บริ ษ ัท เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในเดื อ นมี น ำคม 2561 โดยมี
ทุนจดทะเบียนจำนวน 275 ล้ำนเปโซฟิ ลิปปิ นส์
ในเดื อนพฤษภำคม 2561 PAPI ได้เรี ยกช ำระค่ำหุ ้นเพิ่มเติม จำนวน 95 ล้ำนเปโซฟิ ลิ ปปิ นส์ จำกผูถ้ ื อหุ ้น
โดยในเดื อนมิ ถุนำยน 2561 บริ ษ ทั ฯได้ช ำระค่ำหุ ้นจำนวน 38 ล้ำนเปโซฟิ ลิ ปปิ นส์ (เที ยบเท่ำประมำณ
23.3 ล้ำนบำท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 ของค่ำหุ น้ ที่เรี ยกชำระเพิ่มเติมดังกล่ำว
ในเดื อนกันยำยน 2561 PAPI ได้เรี ย กช ำระค่ำหุ ้ นเพิ่ม เติ ม จำนวน 160 ล้ำนเปโซฟิ ลิ ป ปิ นส์ จำกผูถ้ ื อหุ ้น
โดยในเดื อนตุ ล ำคม 2561 บริ ษ ัท ฯได้ช ำระค่ ำหุ ้ น จ ำนวน 64 ล้ำนเปโซฟิ ลิ ป ปิ นส์ (เที ย บเท่ ำประมำณ
38.8 ล้ำนบำท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40 ของค่ำหุ น้ ที่เรี ยกชำระเพิม่ เติมดังกล่ำว
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10.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

กำรร่ วมค้ำ
Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
Borneo Asphalt Sdn Bhd
Phoenix Asphalt Philippines Inc.
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำในระหว่ำงปี
2561
2560
4,833
10,660
(2,665)
(1,074)
(374)
1,794
9,586

10.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำที่มีสำระสำคัญ
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจกำรในกำรร่ วมค้ ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
2561
2560
182.9
155.7
508.1
255.9
2.4
5.7
(599.4)
(287.3)
(8.3)
(53.4)
85.7
76.6
50
50
38.3
42.9

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560

รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไรสำหรับปี
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
2561
2560
3,636.2
3,260.8
(3,587.5)
(3,198.4)
(39.0)
(41.0)
9.7
21.4
29
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

11.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

11.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

Colasie Co., Ltd.
PT Sarana Distribusi
Aspal Nusantara

กิจกำรลงทุน
ให้เช่ำ
เรื อท้องแบน

บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำกัด

ซ่ อมบำรุ ง
ผิวกำรจรำจร

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
40
40

(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
2561
2560

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

18,404

18,404

301,600

271,835

49

49

1,313

1,313

431

645

25

25

225,043
244,760

225,043
244,760

238,868
540,899

254,162
526,642

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

Colasie Co., Ltd.
กิจกำรลงทุน
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำกัด ซ่ อมบำรุ ง
ผิวกำรจรำจร
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
40
40
25

25

รำคำทุน
2561
2560

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2561
2560

18,404

18,404

18,404

18,404

225,043
243,447

225,043
243,447

225,043
243,447

225,043
243,447
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11.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนแบ่งกำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมและรับรู ้
เงินปันผลจำกบริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริ ษทั
Colasie Co., Ltd.
PT Sarana Distribusi Aspal
Nusantara
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในระหว่ำงปี เงินปันผลที่บริ ษทั ฯรับระหว่ำงปี
2561
2560
2561
2560
99,342
101,290
67,779
38,448

รวม

(76)
(2,861)
96,405

(215)
29,119
130,194

12,433
80,212

38,448

11.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินของ Colasie Co., Ltd.
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของ Colasie Co., Ltd. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
และสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยสรุ ปมีดงั นี้

ทุนเรี ยกชำระ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รำยได้รวม
กำไรสำหรับปี
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2561
1.04
4.19
0.01
2.97
3.02

(หน่วย: ล้ำนยูโร)
2560
1.04
5.57
4.37
4.40
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทำงกำรเงินของ บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด
สรุ ป รำยกำรฐำนะทำงกำรเงิ น ตำมที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำกัด ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สั ดส่ วนตำมส่ วนได้ เสี ยของกิจกำรในสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ (25%)
ค่ำควำมนิยม
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจกำรในบริษัทร่ วม

2561
603
662
(322)
(97)
846
212
27
239

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560
748
748
(465)
(125)
906
227
27
254

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้

รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไร(ขำดทุน) สำหรับปี

2561
1,152
(1,049)
(114)
(11)

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2560
1,794
(1,457)
(221)
116

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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12.

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตั้งอยู่ที่
โรงงำนที่จงั หวัดเพชรบุรี

ที่ดินของไทยบิทูเมน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

268,377
(138,692)
(86,885)
42,800

383,608
(169,475)
214,133

651,985
(138,692)
(256,360)
256,933

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

268,377
(138,692)
(86,885)
42,800

383,608
(169,475)
214,133

651,985
(138,692)
(256,360)
256,933
(หน่วย: พันบำท)
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ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตั้งอยู่ที่
โรงงำนที่จงั หวัดเพชรบุรี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินให้เช่ำของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่จงั หวัด
สุ รำษฎร์ธำนี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

268,377
(138,692)
(86,885)
42,800

61,438
(9,896)
51,542

329,815
(148,588)
(86,885)
94,342

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

268,377
(138,692)
(86,885)
42,800

61,438
(9,896)
51,542

329,815
(148,588)
(86,885)
94,342

รายงานประจำ�ปี 2561
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ - รำคำตำมบัญชี
กลับรำยกำรค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560
256,933
199,433
57,500
256,933
256,933

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
94,342
99,837
(14,495)
9,000
94,342
94,342

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
กับรำคำตลำด (Sales Comparison Approach) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

ที่ดินให้เช่ำของบริ ษทั ฯซึ่งตั้งอยูท่ ี่
จังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่โรงงำนที่จงั หวัดเพชรบุรี
ที่ดินของไทยบิทูเมน

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

งบกำรเงินรวม
2561
2560
-

-

213,000

213,000

42,800
219,908

42,800
219,908

42,800
-

42,800
-

ในเดื อนธันวำคม 2560 บริ ษ ทั ฯและไทยบิ ทู เมน ได้จดั ให้มีก ำรประเมินรำคำที่ดิน อำคำรและอุป กรณ์
โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ โดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบกับรำคำตลำด (Sales Comparison Approach) ซึ่ งผูป้ ระเมิน
รำคำอิสระได้ประเมินรำคำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเป็ นจำนวนเงิน 262.7 ล้ำนบำท บริ ษทั ฯและไทยบิทูเมนจึง
กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์จำนวน 57.5 ล้ำนบำท และแสดงไว้ในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนรวมสำหรับปี 2560 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวนประมำณ 9.0 ล้ำนบำท)

34
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

13.

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

641,242
5,969
(907)
12,991
659,295
6,432
8,948
674,675

787,403
3,636
(2,221)
24,764
813,582
19,667
(9,316)
35,969
859,902

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
อำคำร
ค่ำพัฒนำที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำง
6,919,014
83,555
(21,226)
69,281
7,050,624
78,668
(45,999)
102,396
7,185,689

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์
1,497,443
36,638
(172,259)
12,646
1,374,468
30,759
(83,637)
56,614
1,378,204

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องใช้
สำนักงำน
และยำนพำหนะ
3,225,021
91,009
(5,044)
927,389
4,238,375
87,637
(104,101)
4,221,911

เรื อเดินทะเล

257,143
1,015,298
(1,047,071)
225,370
373,659
(203,927)
395,102

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

13,327,266
1,236,105
(201,657)
14,361,714
596,822
(243,053)
14,715,483

รวม

35

(หน่วย: พันบำท)
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ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
450,758
40,589
(1,493)
489,854
27,533
(8,386)
509,001
50,431
50,431
338
50,769

314,278
13,913
(906)
327,285
12,095
339,380
1,183
1,183
1,183

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
อำคำร
ค่ำพัฒนำที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำง

21,808
(496)
21,312
88,169
109,481

2,670,940
497,489
(19,511)
3,148,918
391,373
(32,527)
3,507,764

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

1,985
1,985
85
2,070

742,785
132,545
(162,495)
712,835
133,266
(78,082)
768,019

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องใช้
สำนักงำน
และยำนพำหนะ

-

660,421
214,440
874,861
213,887
(67,826)
1,020,922

เรื อเดินทะเล

2,828
2,828
31,397
34,225

-

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

78,235
(496)
77,739
119,989
198,224

4,839,182
898,976
(184,405)
5,553,753
778,154
(186,821)
6,145,086

รวม

36

(หน่วย: พันบำท)
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594,851

3,095,234

3,298,892

385,875

250,057

8,127,640

8,558,655

778,154

3,393,288

648,789

รวม
280,533
(452,100)
(171,567)
(73,462)
(245,029)

2561 (จำนวน 626 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

324,280

3,728,363

เรื อเดินทะเล
(3,348)
(61,274)
(64,622)
(41,133)
(105,755)

898,976

334,112

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

301,727

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์
213,384
(365,415)
(152,031)
(23,125)
(175,156)

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง
47,946
(20,431)
27,515
(2,517)
24,998

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (จำนวน 702 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

330,827

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
อำคำร
ค่ำพัฒนำที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำง
20,526
7,904
28,430
(4,282)
24,148
-

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องใช้
สำนักงำน
และยำนพำหนะ
2,025
(12,884)
(10,859)
(2,405)
(13,264)

37

(หน่วย: พันบำท)
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รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
187,652
6,744
(478)
193,918
6,573
200,491

229,763
10,364
(905)
239,222
9,059
248,281

-

262,821
1,681
(577)
1,416
265,341
4,222
17,533
287,096

474,373
5,784
(907)
1,286
480,536
3,924
4,944
489,404

ที่ดินและ
ค่ำพัฒนำที่ดิน

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร
และสิ่ งปลูกสร้ำง

472,290
30,615
(8,698)
494,207
34,607
(11,480)
517,334

544,281
34,168
(8,942)
32,933
602,440
26,091
(11,503)
14,363
631,391
520,380
72,320
(131,539)
461,161
73,408
(46,219)
488,350

963,294
11,439
(138,024)
2,963
839,672
5,067
(47,539)
49,853
847,053

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
เครื่ องมือ
สำนักงำน
และอุปกรณ์
และยำนพำหนะ

-

51,656
53,712
(38,598)
66,770
120,647
(86,693)
100,724

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

1,410,085
120,043
(141,620)
1,388,508
123,647
(57,699)
1,454,456

2,296,425
106,784
(148,450)
2,254,759
159,951
(59,042)
2,355,668

รวม

(หน่วย: พันบำท)

38
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

71,423

240,131
239,940

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

900,029

865,068

1,183
1,183

39

ณ วัน ที ่ 31 ธัน วำคม 2561 บริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อ ยมีอ ำคำรและอุป กรณ์จ ำนวนหนึ่ ง ซึ่ ง ตัด ค่ำ เสื ่ อ มรำคำหมดแล้ว แต่ย งั ใช้ง ำนอยู ่ มูล ค่ำ ตำมบัญ ชี ก ่อ นหัก
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 2,774 ล้ำนบำท (2560: 2,433 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 1,337 ล้ำนบำท (2560: 1,087 ล้ำนบำท))

123,647

100,724

66,770

-

2561 (จำนวน 106 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

358,703

378,511

-

รวม

120,043

114,057

108,233

-

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2560 (จำนวน 85 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

86,605

-

1,183
1,183

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ที่ดินและ
ค่ำพัฒนำที่ดิน

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร
และสิ่ งปลูกสร้ำง

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
เครื่ องใช้
เครื่ องมือ
สำนักงำน
และอุปกรณ์
และยำนพำหนะ

(หน่วย: พันบำท)

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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14.

177,549
(85,569)
1,914
93,894
167,525
(63,253)
1,212
105,484

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
177,083
(29,514)
147,569

177,083
(44,271)
132,812
11,724
(5,269)
(533)
5,922

11,724
(7,588)
(922)
3,214
2,020
2,020

96
96

งบกำรเงินรวม
Nonซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ควำมสัมพันธ์ competition คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ กับลูกค้ำ
clause
ระหว่ำงติดตั้ง

มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

358,352
(98,036)
679
260,995

366,452
(137,428)
992
230,016

รวม

140,406
(38,901)
101,505

147,648
(59,870)
87,778

1,977
1,977

96
96

142,383
(38,901)
103,482

147,744
(59,870)
87,874

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ระหว่ำงติดตั้ง
รวม

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่ำตัดจำหน่ำย
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
15.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
260,995
228,849
16,355
65,366
(46,542)
(32,445)
(302)
(490)
(775)
230,016
260,995

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
103,482
53,722
11,627
63,486
(27,235)
(13,726)
87,874
103,482

สิ ทธิกำรเช่ ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำนและที่ดิน ซึ่ งรำยละเอียดของสัญญำเช่ำสรุ ปได้
ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ประเทศที่ ระยะเวลำของ สัญญำเช่ำ
ผูเ้ ช่ำ
สิ นทรัพย์ต้งั อยู่ สัญญำเช่ำ สิ้ นสุ ดในปี
(ปี )
บริ ษทั ฯ
จีน
30
2574
บริ ษทั ย่อยในประเทศจีน
จีน
30
2572
บริ ษทั ย่อยในประเทศจีน
จีน
50
2593
บริ ษทั ย่อยในประเทศจีน
จีน
45
2598
บริ ษทั ย่อยในประเทศมำเลเซี ย มำเลเซีย
50
2598
บริ ษทั ย่อยในประเทศมำเลเซี ย มำเลเซีย
50
2606
บริ ษทั ย่อยในประเทศเวียดนำม เวียดนำม
20
2575

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
ณ วันทำสัญญำ
1.4
5.7
6.9
2.5
19.8
11.0
36,257

ล้ำนเรนมินบิ
ล้ำนเรนมินบิ
ล้ำนเรนมินบิ
ล้ำนเรนมินบิ
ล้ำนริ งกิต
ล้ำนริ งกิต
ล้ำนเวียดนำมดอง

41

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

มูลค่ำตำมบัญชีของสิ ทธิกำรเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
427,284
427,284
(86,921)
(77,541)
(12,019)
(12,019)
(9,818)
(5,933)
318,526
331,791

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
6,837
6,837
(4,102)
(3,874)
2,735
2,963

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ ทธิกำรเช่ำสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ค่ำตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี
16.

งบกำรเงินรวม
2561
2560
331,791
375,085
(9,721)
(10,562)
(3,544)
(32,732)
318,526
331,791

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,963
3,191
(228)
(228)
2,735
2,963

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ทรัสต์รีซีท
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูใ้ นสกุลเงินเวียดนำมดอง
เงินกูใ้ นสกุลเงินอินโดนีเซี ยรู เปี ย
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
12,781
5,631,793
1,629,196
805,600
48,000
138,722
36,820
347,230
312,701
6,936,126
2,026,717

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
12,781
5,631,793
1,629,196
805,600
48,000
6,450,174
1,677,196

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรในประเทศมีอตั รำดอกเบี้ยร้อยละ 7.43 ต่อปี
ทรัสต์รีซีทเป็ นเงินกูร้ ะยะสั้นที่มีกำรหมุนเวียนเป็ นปกติ และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของน้ ำมันดิบคงเหลือ
และบัญชีลูกหนี้ ซึ่งมีวงจรเงินสดอำยุนอ้ ยกว่ำสี่ เดือน
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

42
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เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกธนำคำรในประเทศมีอตั รำดอกเบี้ยร้ อยละ 1.65 ถึง 3.08 ต่อปี (2560: ร้อยละ 1.65 ถึง
2.64 ต่อปี )
เงิ นกู้ยืมระยะสั้ นจำกธนำคำรในต่ำงประเทศที่ บริ ษ ทั ย่อยตั้งอยู่มี อตั รำดอกเบี้ ยร้ อยละ 5.95 ถึ ง 10.13 ต่ อปี
(2560: ร้อยละ 3.80 ถึง 8.35 ต่อปี )
17.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำ
เจ้ำหนี้อื่นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
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รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2560
2561
352
1,647
3,228,501 1,987,392
78,948
124,640
53,518
27,102
654,078
841,674
4,015,397 2,982,455

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
917,035
986,885
2,998,782 1,792,820
276,981
123,404
53,518
27,102
298,345
416,659
4,544,661 3,346,870

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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18.

ผูก้ ู้

บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด

(3)

อัตรำคงที่สำหรับสำมปี แรกและในปี ที่สี่ถึงปี
ที่แปดมีอตั รำซึ่ งอ้ำงอิงกับ BIBOR
อัตรำซึ่ งอ้ำงอิงกับอัตรำ THBFIX

อัตรำดอกเบี้ย

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุ ทธิ จำกส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯจำกธนำคำรในประเทศไทย
(4) บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
อัตรำซึ่ งอ้ำงอิงกับ LIBOR

บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด

(2)

เงินกู้ยืมระยะยำวในสกุลเงินบำทจำกธนำคำรในประเทศไทย
อัตรำคงที่
(1) บริ ษทั ไทยบิทูเมน จำกัด

เงินกู้

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ทุกสำมเดือนตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำ
เริ่ มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558

ทุกสำมเดือนตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำ
เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2557
ทุกสำมเดือนตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำ
เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2555
ทุกสำมเดือนตำมจำนวนที่กำหนดในสัญญำ
เริ่ มตั้งแต่เดือนตุลำคม 2555

กำรชำระคืนเงินต้น

112,521
211,521
(131,615)
79,906

-

-

99,000
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146,170
537,185
(324,862)
212,323

150,615

69,400

171,000

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560

ในระหว่ำงปี 2560 บริ ษทั ย่อยสองแห่ งได้ชำระคื นเงิ นกูย้ ืมระยะยำวจำกธนำคำรจำนวน 6.32 ล้ำนเหรี ยญ
สหรัฐฯ ก่อนระยะเวลำที่กำหนดในสัญญำเงินกูย้ มื โดยไม่มีค่ำเบี้ยปรับจำกกำรคืนเงินกูย้ มื ดังกล่ำว
เงื่อนไขของสัญญำเงินกู้
บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขบำงประกำรภำยใต้สัญญำเงินกูย้ ืมระยะยำว เช่น กำรดำรงอัตรำส่ วนทำง
กำรเงิ น กำรขอหนังสื อค้ ำ ประกัน จำกบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อย กำรให้ กู้ยืม เงิ น แก่ กิ จกำรที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
ข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรจ่ำยเงินปั นผล กำรดำรงสัดส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นและข้อจำกัดในกำรก่อภำระหนี้ระยะยำว
เพิ่มเติม เป็ นต้น
19. วงเงินสิ นเชื่ อ
วงเงินสิ นเชื่อที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับจำกสถำบันกำรเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้
ก)

กำรค้ ำประกันโดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย

ข)

กำรจำนำ/จำนองสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์ดงั กล่ำว
มีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีสรุ ปได้ดงั นี้

สิ ทธิกำรเช่ำ - สุ ทธิ
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
137
165
3,088
3,518

ค)

กำรมีขอ้ จำกัดว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่ก่อให้เกิดภำระผูกพันต่อทรัพย์สิน

ง)

หนังสื อให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ออกให้แก่ธนำคำรต่ำงๆ

จ)

บริ ษทั ฯยินยอมให้บริ ษทั ย่อยร่ วมใช้วงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯต้องลงนำมรับผิดชอบ
ต่อธนำคำรในฐำนะลูกหนี้ร่วมในกำรใช้สินเชื่อของบริ ษทั ย่อยในแต่ละครำว

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

20.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงิ นสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนและ
เงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ แสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

137,624

130,487

87,540

87,497

11,697
4,300
3,245

12,878
4,057
629

6,584
2,116
2,635

6,515
1,977
468

1,067
(5,137)
6,888
(8,265)
(1,923)
149,496

1,879
16
(9,898)
(2,424)
137,624

849
34
13,324
(5,398)
107,684

(8,917)
87,540

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ ำใช้ จ่ำยทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2561
2560
6,512
6,899
12,730
10,665
19,242
17,564

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
3,121
2,921
8,214
6,039
11,335
8,960

บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำเป็ น
จำนวนประมำณ 48 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 45 ล้ำนบำท) (2560: จำนวน 7 ล้ำนบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 9 ล้ำนบำท)
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษั ท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยประมำณ 8 ปี (งบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร: 8 ปี ) (2560: 9 ปี งบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำร: 9 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.5 - 8.3
2.5 - 7.1
2.5
2.5
5.0 - 7.0
5.0 - 7.0
5.0
5.0
0.0 - 15.0

0.0 - 15.0

0.0 - 15.0

0.0 - 15.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
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อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(6)
7
(4)
4
7
(6)
4
(3)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(7)
8
(4)
4
10
(9)
6
(5)

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญั ญัติแห่ งชำติได้มีมติผำ่ นร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่น้ ีกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถื อเป็ น
กำรแก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 17 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 13 ล้ำน
บำท) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรใน
อดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
21.

ทุนเรื อนหุ้น
ในระหว่ำงปี 2561 มีกำรจดทะเบี ยนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิ ตำม ESOP-W3, ESOP-W4 และ ESOP-W5 ซึ่ ง
สรุ ปได้ดงั นี้
2561
7,737,200

จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่ถูกใช้สิทธิ (หน่วย)
จำนวนหุ ้นสำมัญใหม่ที่จดั สรร (หุ น้ )
จำนวนเงินรับจำกกำรใช้สิทธิ (บำท)
ทุนชำระแล้วหลังจดทะเบียนเพิ่มทุน

11,357,000
82,952,652
1,573,821,570

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ัทฯได้รับ เงิ นล่ วงหน้ำค่ำหุ ้นเพิ่ มทุ นจำกกำรใช้สิ ทธิ ตำม ESOP-W4 และ
ESOP-W5 ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่ถูกใช้สิทธิ (หน่วย)
จำนวนหุ น้ สำมัญใหม่ที่จดั สรร (หุ น้ )
จำนวนเงินรับจำกกำรใช้สิทธิ (บำท)

ESOP-W4
12,500
125,000
617,625

ESOP-W5
870,000
870,000
7,455,900

รวม
882,500
995,000
8,073,525

บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิดงั กล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 10 มกรำคม 2562
22. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯทีจ่ ัดสรรให้ แก่ กรรมกำรบริหำรและ/หรื อพนักงำนของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย (“ESOP”)
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่จ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์สำหรับปี 2561 ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
จำนวน 19 ล้ำนบำท (2560: 36 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: จำนวน 12 ล้ำนบำท (2560: 29 ล้ำนบำท))
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ ทธิซ้ือหุ น้ ที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
ESOP-W5
9.02 บำทต่อหุ ้น
ร้อยละ 2.48
ร้อยละ 40.3
ร้อยละ 1.77
3 ปี
Black-Scholes

มูลค่ำยุติธรรมของสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น ณ วันออกสิ ทธิ
อัตรำเงินปั นผลที่คำดหวัง
ควำมผันผวนของหุ ้นที่คำดหวัง*
อัตรำดอกเบี้ยปลอดควำมเสี่ ยง
อำยุของสิ ทธิซ้ือหุ น้
แบบจำลองที่ใช้

* ควำมผันผวนของหุ น้ ที่คำดหวังกำหนดโดยอ้ำงอิงจำกข้อมูลในอดีตของรำคำหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลื อของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญที่
จัดสรรให้แก่กรรมกำรบริ หำรและ/หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิ สรุ ปได้ดงั นี้
ESOP-W3
ESOP-W4
ESOP-W5
23.

2561

46,100 หน่วย
3,545,000 หน่วย

2560
50,000 หน่วย
236,700 หน่วย
11,140,000 หน่วย

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุ น สะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำทุ นส ำรองนี้ จะมี จำนวนไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ย น
สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำม
กฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

24.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำซ่อมแซม
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและกำรให้บริ กำร
(ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำเสื่ อมรำคำ
และค่ำซ่อมแซม)
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งบกำรเงินรวม
2561
2560
1,090
1,205
961
1,072

22,437

22,751

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
468
532
219
155

22,098

21,001
49

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

25.

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิด
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(260,131)

(437,648)

(133,683)

(307,301)

(2,744)

10,260

-

-

28,420

56,756

16,835

36,200

(234,455)

(370,632)

(116,848)

(271,101)

จำนวนภำษีเงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำร
อนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

419

(459)

2,841

-

(15,835)
(15,416)

(459)

(15,835)
(12,994)

-
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รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้กบั ผลคู ณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
2561
814,765

2560
2,927,588

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
921,130
2,277,423

(162,953)

(585,518)

(184,226)

(455,485)

(2,744)

10,260

-

-

2,235

87,113

-

-

(33,727)

(11,966)

-

-

(12,512)

(26,185)

-

-

(52,974)
14,151
23,345
7,254

(33,437)
29,789
82
27,173

(1,816)
9,841
62,187
-

(6,820)
11,954
71,000
-

4,996

174,261

31,288

181,951

(62,622)

(73,354)

(62,622)

(73,354)

32,171

10,655

32,171

10,655

3,970

6,981

-

-

19,640
(14,685)
(24,754)

27,956
(14,442)
155,664

(3,671)
67,378

(11,002)
184,384

(234,455)

(370,632)

(116,848)

(271,101)

งบกำรเงินรวม

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้คำนวณในอัตรำภำษีเงินได้
ของประเทศไทยร้อยละ 20
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติ
บุคคลของปี ก่อน
ขำดทุนทำงภำษีและค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำร
ลงทุนที่ถูกใช้ประโยชน์ในปี ปั จจุบนั
แต่ไม่เคยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลแตกต่ำงของอัตรำภำษีเงินได้ที่ไม่
เท่ำกันของกลุ่มบริ ษทั
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 26)
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นจำกสิ ทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีสำหรับกำรจัดตั้ง
บริ ษทั กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวจำกสิ ทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีสำหรับกำรจัดตั้ง
บริ ษทั กำรค้ำระหว่ำงประเทศ
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นสิ ทธิประโยชน์
ทำงภำษีสำหรับบริ ษทั ที่ประกอบ
กิจกำรสำนักงำนใหญ่ขำ้ มประเทศ
สิ ทธิประโยชน์ทำงภำษีสำหรับกิจกำร
พำณิ ชย์นำวี (หมำยเหตุ 27)
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม
อื่นๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยู่ในช่ วงระหว่ำง
ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 25 (2560: ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 25)
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำประกันควำมเสี่ ยง
รำคำสิ นค้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำประกันควำมเสี่ ยง
รำคำสิ นค้ำ
ผลกระทบจำกกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
ทำงบัญชีและทำงภำษี
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์จำกกำรลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
รวม
สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

38,278

39,261

60,191

61,673

43,518

4,265

36,968

587

1,158
51,519
30,651
7,446
172,570

23,149
51,519
29,211
6,270
153,675

1,158
17,614
21,537
4,717
142,185

23,149
17,614
17,508
284
120,815

(25,168)

(10,308)

(25,168)

(10,308)

(23,161)

(19,758)

(20,504)

(17,819)

(47)

(65)

(43)

(59)

(30,139)
(78,515)
94,055

(34,794)
(64,925)
88,750

(45,715)
96,470

(28,186)
92,629
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรัพ ย์ภำษี เงินได้
รอกำรตัดบัญชี เนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยดังกล่ ำวพิ จำรณำแล้วเห็ นว่ำอำจไม่มีก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยงพอ
ที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขำ้ งต้นมำใช้ประโยชน์ได้ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
2561
(ล้ำน)
13
98
33

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ริ งกิต
เรนมินบิ
26.

2560
(ล้ำน)
14
98
27

กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นสำหรับกำรขนส่ งมวลชนและ
สิ นค้ำขนำดใหญ่ สิ ทธิ ประโยชน์ที่สำคัญคือกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ตำมจำนวนที่
กำหนดเป็ นเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
28 มิถุนำยน 2554
9 ตุลำคม 2557

บริ ษทั บิทูเมน มำรี น จำกัด
15 มิถุนำยน 2558

บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด
24 พฤษภำคม 2554
19 ธันวำคม 2555

นอกจำกนี้ KBC ได้รับสิ ทธิ ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศมำเลเซี ยจำกจำนวนเงินลงทุนตำม
เงื่อนไขที่กำหนด
27.

สิ ทธิประโยชน์ ทำงภำษีสำหรับกิจกำรพำณิชย์นำวี
บริ ษทั ย่อยในประเทศไทยที่ท ำธุ รกิ จเรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงด้ำนภำษี หัก
ณ ที่จ่ำย ตำมคำสั่งกรมสรรพำกรที่ ป. 110/2545 เนื่ องจำกเป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรให้บริ กำรรับจัดกำรขนส่ ง
สิ นค้ำระหว่ำงประเทศโดยเรื อเดินทะเล โดยหักภำษี ณ ที่จ่ำยสำหรับรำยได้จำกกำรขนส่ งในอัตรำร้อยละ 1
ของรำยได้ นอกจำกนั้นบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวยังได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับรำยได้จำกกำรขนส่ งสิ นค้ำ
ทำงทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ ฉบับที่ 72

28.

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

กำไรต่อหุ ้นปรั บลดคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุ น
เบ็ ด เสร็ จอื่ น ) ด้วยผลรวมของจำนวนหุ ้น สำมัญ ถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน้ ำหนัก ที่ อ อกอยู่ในระหว่ำงปี กับ จำนวน
ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่บริ ษทั ฯอำจต้องออกเพื่ อแปลงหุ ้นสำมัญเที ยบเท่ำให้เป็ นหุ ้นสำมัญ
โดยสมมติว่ำได้มี ก ำรแปลงเป็ นหุ ้นสำมัญ ณ วัน ต้นงวดหรื อ ณ วันออกหุ ้น สำมัญ เที ยบเท่ ำ โดยไม่ไ ด้
พิจำรณำระยะเวลำของกำรใช้สิทธิ
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำนและกำไรต่อหุน้ ปรับลดแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรับลด
ESOP-W2
ESOP-W3
ESOP-W4
ESOP-W5
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญสมมติวำ่ มีกำรใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สำมัญจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสำมัญเทียบเท่ ำปรั บลด
ESOP-W2
ESOP-W3
ESOP-W4
ESOP-W5
กำไรต่ อหุ้นปรับลด
กำไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สำมัญสมมติวำ่ มีกำรใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ สำมัญจำกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ

กำไรสำหรับปี
2561
2560
(พันบำท) (พันบำท)

งบกำรเงินรวม
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก
2561
2560
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

กำไรต่อหุน้
2561
2560
(บำท)
(บำท)
0.36

1.63

0.36

1.61

564,466

2,537,111

1,568,222

1,557,968

-

-

112
1,183
4,614
5,909

89
682
6,515
6,553
13,839

564,466

2,537,111

1,574,131

1,571,807

กำไรสำหรับปี
2561
2560
(พันบำท)
(พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก
2561
2560
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

กำไรต่อหุน้
2561
2560
(บำท)
(บำท)
0.51

1.29

0.51

1.28

804,282

2,006,322

1,568,222

1,557,968

-

-

112
1,183
4,614
5,909

89
682
6,515
6,553
13,839

804,282

2,006,322

1,574,131

1,571,807
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29.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดำเนินธุ รกิจหลักในส่ วนงำนดำเนิ นงำนเพียงส่ วนงำนเดียวคือกำรผลิตและจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ยำงมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีธุรกิจขนส่ งทำงเรื อเป็ นธุ รกิจสนับสนุนกำรผลิตและ
จำหน่ ำ ยผลิ ตภัณ ฑ์ ย ำงมะตอยและผลิ ต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย ม และมี ก รรมกำรบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท เป็ น
ผูม้ ี อำนำจตัดสิ น ใจสู ง สุ ดด้ำนกำรดำเนิ น งำนของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อย ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำร
ดำเนิ นงำน และสิ นทรัพย์ท้ งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงแสดงข้อมูลจำแนกตำมส่ วนงำนเฉพำะส่ วนงำนทำงภู มิศำสตร์ ซ่ ึ งกำหนดตำม
สถำนที่ต้งั ของบริ ษทั ดังนี้

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้ น
กำไร(ขำดทุน) จำกกำร
ดำเนินงำนตำมส่ วนงำน

ส่ วนงำนที่ต้ งั อยู่
ในประเทศ
2561
2560
20,372 22,460
5,826
3,418
26,198 25,878
721

ส่ วนงำนที่ต้ งั อยู่
ในต่ำงประเทศ
2561
2560
7,260
5,800
226
1,423
7,486
7,223

2,031

(81)

505

(หน่วย: ล้ำนบำท)
กำรตัดรำยกำรบัญชี
ระหว่ำงกัน
2561
2560
(6,052) (4,841)
(6,052) (4,841)
(76)

1

งบกำรเงินรวม
2561
2560
27,632 28,260
27,632 28,260
564

2,537

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ส่ วนงำนที่ต้ งั อยู่
ในประเทศ
2561
2560
3,347
3,448

ส่ วนงำนที่ต้ งั อยู่
ในต่ำงประเทศ
2561
2560
6,422
6,679

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
9,769
10,127

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยใช้เกณฑ์ ใ นกำรก ำหนดรำคำระหว่ำงกัน ตำมที่ ก ล่ ำ วไว้ในหมำยเหตุ ป ระกอบ
งบกำรเงินข้อ 7
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

30.

เงินปันผล

เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจำปี 2559
เงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2560
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 สิ งหำคม 2560

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560
เงินปั นผลประจำปี 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2561

รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

31.

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำทต่อหุ น้ )

932.3

0.6

468.2
1,400.5

0.3
0.9

1,407.8
1,407.8

0.9
0.9

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้

31.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 และ 2560 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี รำยจ่ ำ ยฝ่ ำยทุ น ซึ่ งเกี่ ย วข้อ งกับ กำรซื้ อ
เครื่ องจักร อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ คงเหลือเป็ นจำนวนเงินดังนี้
สกุลเงิน

บำท
ริ งกิต
เวียดนำมดอง

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
115
40
63
10
26,742
23,972

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
109
25
-
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บำท
68
32
-

บำท
65
24
-

จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
8
-

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1
1
1

ริ งกิตมำเลเซีย
2
-

ริ งกิตมำเลเซีย
2
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
เวียดนำมดอง
อินโดนีเซียรู เปี ย
4,510
1,486
7,873
2,722
29,649
3,444

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
เวียดนำมดอง
อินโดนีเซียรู เปี ย
3,366
2,095
7,977
3,055
29,295
4,111

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรตำมสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ดังนี้

57

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
57
7
20
-

(หน่วย: ล้ำน)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บำท
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
59
28
-

(หน่วย: ล้ำน)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและโกดัง กำรเช่ำรถ รวมทั้งสัญญำจ้ำงบริ กำรต่ำงๆ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี

31.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

31.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
บริ ษทั ฯได้เข้ำท ำสัญญำเพื่อรับบริ กำรด้ำนกำรบริ หำรและกำรตลำดและเพื่อรับควำมรู ้ทำงวิชำกำรและ
ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเทคนิ คเกี่ยวกับกำรผลิตแอสฟัลท์ อิมลั ชัน่ และโมดิฟำยด์ แอสฟั ลท์ กับ Colas S.A.
ตำมเงื่อนไขของสัญญำ บริ ษทั ฯต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรบริ หำรเป็ นจำนวนเงิน 145,000 ยูโรต่อปี และจ่ำย
ค่ำธรรมเนี ยมส ำหรั บควำมช่ วยเหลื อด้ำนเทคนิ คในอัตรำร้ อยละ 0.75 ของยอดรำยได้รวม (Consolidated
revenues) ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยส ำหรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ซึ่ งในระหว่ำ งปี สิ้ น สุ ดวัน ที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยภำยใต้สัญญำดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินประมำณ 38 ล้ำนบำท
และ 37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
31.4 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำซื้อนำ้ มันดิบ
ในระหว่ำงปี 2557 บริ ษ ทั ฯได้ท ำสัญญำเพื่ อซื้ อน้ ำมันดิ บ จำนวน 44 ล้ำนบำร์ เรล กับบริ ษ ทั แห่ งหนึ่ งใน
ประเทศเวเนซุ เอลำ สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 4 ปี ซึ่ งจะครบกำหนดในเดือนธันวำคม 2560 อย่ำงไรก็ตำม
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2559 บริ ษทั ฯได้แก้ไขสัญญำดังกล่ำวเพื่อเพิ่มปริ มำณกำรซื้ อน้ ำมันดิ บอีกจำนวน
33 ล้ำนบำร์ เรล รวมเป็ นจำนวน 77 ล้ำนบำร์ เรล และได้ขยำยระยะเวลำสัญญำดังกล่ำวออกไปอีก 3 ปี เป็ น
ครบกำหนดในเดือนธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมีจำนวนน้ ำมันดิบตำมสัญญำดังกล่ำวที่ยงั ไม่ได้รับมอบจำนวน 28 ล้ำน
บำร์เรล
31.5 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ ป็ น
จำนวนเงินดังนี้
สกุลเงิน

บำท
ริ งกิตมำเลเซี ย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
3
3
9
10

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
2
2
-
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31.6 กำรถูกประเมินภำษี
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่ำงประเทศซึ่ งมีมูลค่ำของเงินลงทุนประมำณ 3 ล้ำนบำท ได้รับหนังสื อจำกทำง
รำชกำรเพื่อประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับปี 2551 ถึง 2555 และ
2557 เป็ นจำนวนเงินประมำณ 18 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (เที ยบเท่ำประมำณ 593 ล้ำนบำท) ฝ่ ำยบริ หำรได้
แต่งตั้งที่ ปรึ กษำกฏหมำยเพื่ออุทธรณ์ กำรประเมินดังกล่ ำวและที่ ปรึ กษำกฏหมำยเชื่ อว่ำจะอุทธรณ์ สำเร็ จ
ฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำจะไม่มีผลเสี ยหำยจำกกรณี น้ ีเกินกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
32.

กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือตรำสำรอนุพนั ธ์ ซึ่ งลำดับ
ชั้นของมูลค่ำยุธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวอยูใ่ นระดับ 2 ทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวแสดงได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุตธิ รรม
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำ
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
หนีส้ ิ นที่วัดมูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำ
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย

33.

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

1,238
660,803
-

2,637
344,889
154

1,238
660,803
-

1,987
344,889
-

11,435
152,721
-

3,690
774,517
890

1,550
152,721
-

3,569
774,517
890

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นที่ ส ำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตำมที่ นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมู ลส ำหรับเครื่ องมื อทำงกำรเงิ น ” ที่ ส ำคัญประกอบด้วย เงิ นสดและ
รำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เงิ นให้กูย้ ืม เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น หนี้ สินภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน และเงินกูย้ มื บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว
และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้ สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ กำรค้ำ และลู ก หนี้ อื่ น
และเงิ นให้กูย้ ืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและ
วิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่
เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้ กำรให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัว
เนื่องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐำนของลู กค้ำที่หลำกหลำยและมีอยูจ่ ำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมู ลค่ำตำมบัญชี ของลู กหนี้ และเงินให้กูย้ ืมที่
แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัทย่อยมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ ส ำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกธนำคำร เงิ นให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน เงิ นให้กูย้ ืมระยะยำวแก่กิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ นเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืม
ระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิ น เงิ น กู้ยืม ระยะสั้ น จำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกัน เงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิ น และเงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้อ งกัน อย่ำงไรก็ ตำม เนื่ องจำกสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับ
อัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงอยูใ่ นระดับต่ำ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ ครบกำหนดหรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

621
-

-

137
-

346
5,042

1,104
5,042

0.1 - 5.8
-

6,589
99
-

-

347
113
-

4,015
7

6,936
4,015
212
7

หมำยเหตุ 16
หมำยเหตุ 18
-

60

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

183

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

158
-

-

236
-

631
3,668

1,025
3,668

0.1 - 5.5
-

2,027
72
-

99
-

366
-

2,982
7

2,027
2,982
537
7

หมำยเหตุ 16
หมำยเหตุ 18
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำก
สถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

-

-

65
1,249

205
4,467
-

270
4,467
1,249

0.1 - 0.6
อัตรำ LIBOR
บวกร้อยละ 1.5

6,450

-

-

-

6,450

หมำยเหตุ 16

25

-

-

4,545
-

4,545
25

1.0
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ มื ระยะยำวแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มีอตั รำ
ตำมรำคำตลำด ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

33
-

884

68
406

86
3,138
-

154
3,138
33
1,290

0.3 - 0.6
1.4
2.5 และอัตรำ
LIBOR บวก
ร้อยละ 1.5

1,677
256

-

-

3,347
-

1,677
3,347
256

หมำยเหตุ 16
1.0

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำ
และกำรบริ กำรและกำรกูย้ ืมหรื อให้กยู้ ืมเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ตกลงทำสัญญำ
ซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำ ซึ่ งส่ วนใหญ่ มีอำยุสั ญญำไม่เกิ นหนึ่ งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยนญี่ปนุ่
ริ งกิตมำเลเซีย
เวียดนำมดอง
จ๊ำดพม่ำ

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
37
28
148
60
2
33
1
3
7
33
5
2
-

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.4
32.7
37.1
39.0
0.3
0.3
7.8
8.1
0.0014
0.0014
0.0209
0.0239
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
112
86
164
62
2
32
52
58
3
76
11
2
-

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เรนมินบิ
ริ งกิตมำเลเซีย
อินโดนีเซียรู เปี ย
จ๊ำดพม่ำ

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561
2560
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.4
32.7
37.1
39.0
4.7
5.0
7.8
8.1
0.0022
0.0024
0.0209
0.0239

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่ งครบกำหนดภำยในหนึ่ งปี คงเหลือ
ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน
จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
6
8
6
7
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
5
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

11

-

-

ยูโร

-

12

-

12

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน
จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
9
13
8
12
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
1
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
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-

8

-

-

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ขำย
จำนวนที่ซ้ือ
(ต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.4 - 32.7 บำท
32.6 - 33.0 บำท
23,245 - 23,348
เวียดนำมดอง
14,458 - 15,391
อินโดนีเซียรู เปี ย
1.1 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ขำย
จำนวนที่ซ้ือ
(ต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.5 - 33.2 บำท
32.5 - 33.2 บำท
22,721
เวียดนำมดอง
13,588 - 13,664
อินโดนีเซียรู เปี ย
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

นอกจำกนี้ บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยยัง มี ค วำมเสี่ ย งจำกกำรที่ มี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและ
บริ ษ ัท ร่ วมในต่ำ งประเทศ เงิ น ให้ กู้ยืม แก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยในต่ ำงประเทศ และเงิ น กู้ยืม จำกสถำบัน กำรเงิ น
ซึ่งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้ทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงไว้
ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้ า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบและสิ นค้ำ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังกล่ำว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้สัญญำซื้ อ/ขำยวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ปล่วงหน้ำ และสัญญำสิ ทธิเลือก
ซื้อ/ขำยวัตถุดิบและสิ นค้ำสำเร็ จรู ปล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมผันผวนของรำคำสิ นค้ำดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำซึ่ งครบ
กำหนดภำยในหนึ่งปี ซึ่งแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรมคงเหลืออยู่ ดังนี้
ประเภทสัญญำ

ประเภทสิ นค้ำ

สั ญญำทีแ่ สดงเป็ นสิ นทรัพย์
สัญญำซื้อล่วงหน้ำ (Forward contract)
น้ ำมันดิบ
สัญญำขำยล่วงหน้ำ (Forward contract)
น้ ำมันดิบ
สัญญำขำยล่วงหน้ำ (Forward contract) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
น้ ำมันดิบ
Four-way collar option
รวมสัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำที่แสดงเป็ นสิ นทรัพย์
สั ญญำทีแ่ สดงเป็ นหนีส้ ิ น
สัญญำซื้อล่วงหน้ำ (Forward contract) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
สัญญำขำยล่วงหน้ำ (Forward contract)
น้ ำมันดิบ
น้ ำมันดิบ
Two-way collar option
รวมสัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำที่แสดงเป็ นหนี้สิน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
27
634
661

195
150
345

22
9
122
153

697
78
775

จำกกำรเริ่ มใช้นโยบำยกำรบัญชี สำหรับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงของกระแสเงิ นสดตำมที่ กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 4 บริ ษทั ฯบันทึกรำยกำรกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ
สัญญำขำยล่วงหน้ำในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเป็ นจำนวน 13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (เทียบเท่ำประมำณ 416
ล้ำนบำท) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
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33.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น
เงิ น ให้กู้ยืม และเงิ น กู้ยืม มี อตั รำดอกเบี้ ย ใกล้เคี ย งกับ อัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยจึ ง
ประมำณมู ลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นใกล้เคี ยงกับมู ลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนตรำสำรอนุ พนั ธ์แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อคำนวณตำมหลักเกณฑ์
กำรประเมินมูลค่ำที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปหำกกรณี ที่ไม่มีรำคำตลำด
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ำยชำระหนี้สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ
ในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิ น
มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ด หรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
34.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำง
กำรเงินที่เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อตั รำส่ วนทำงกำรเงินต่ำงๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 อัตรำส่ วนทำงกำรเงินดังกล่ำวสรุ ปได้ดงั นี้
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน
หนี้สินระยะสั้นเฉพำะที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อทุน
(Interest Bearing Short-term Debt-to-Equity Ratio)
หนี้สินระยะยำวเฉพำะที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อทุน
(Interest Bearing Long-term Debt-to-Equity Ratio)

35.

งบกำรเงินรวม
2561
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

0.56 : 1

0.18 : 1

0.60 : 1

0.18 : 1

0.01 : 1

0.02 : 1

-

-

ควำมเสี ยหำยจำกเหตุกำรณ์ เพลิงไหม้ ทบี่ ริษัทย่ อย
เมื่อวันที่ 5 กรกฎำคม 2561 เกิดเหตุเพลิงไหม้ถงั เก็บน้ ำมันดิบของบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในประเทศมำเลเซี ย
ผลจำกเหตุก ำรณ์ ดงั กล่ ำว บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่ำควำมเสี ยหำยของมูลค่ำสิ นทรัพ ย์ตำมบัญ ชี
ทั้งสิ้ นจำนวน 8.8 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ำประมำณ 289.9 ล้ำนบำท และบันทึกรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่เกี่ยวข้องจำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำวเป็ นจำนวนประมำณ 2.1 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ำประมำณ 68.2
ล้ำนบำท ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561

188

รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีผลขำดทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
จำกเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว เนื่องจำกมีประกันภัยคุม้ ครองควำมเสี ยหำยต่อสิ นทรัพย์และควำมเสี ยหำยจำกกำรที่
ธุ รกิ จหยุดชะงัก เมื่อวันที่ 31 มกรำคม 2562 บริ ษ ทั ประกันภัยได้ยอมรับภำระจำกเหตุก ำรณ์ เพลิ งไหม้
ภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยตำมกระบวนกำรเรี ยกร้ องค่ำสิ นไหมทดแทนแล้ว ปั จจุ บนั ฝ่ ำยบริ หำรของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ประกันภัยอยูใ่ นระหว่ำงกำรประเมินค่ำสิ นไหมทดแทน
36.

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562
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ข้อมูลบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์:
เวปไซต์:

อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
+66 2273 6000
+66 2271 3363
info@tipcoasphalt.com
www.tipcoasphalt.com

ที่ตั้งโรงงาน

โรงงานผลิตในประเทศของกลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์มีดังนี้:
โรงงานนครราชสีมา
โทรศัพท์
โทรสาร
โรงงานพิษณุโลก
โทรศัพท์
โทรสาร
โรงงานท่าทอง
(บริษัทย่อย)
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เลขที่ 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลนากลาง อ�ำเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา 30380
+66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ต่อ 3
+66 4433 5499, +66 4433 5050
เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
+66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2
+66 5537 1461-2 ต่อ 6360

โทรศัพท์
โทรสาร

123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
+66 7795 3030
+66 7792 2575

โรงงานระยอง
(บริษัทย่อย)
โทรศัพท์
โทรสาร

เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ต�ำบลมะขามคู่ กิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
+66 3889 3641-5
+66 3889 3640

รายงานประจำ�ปี 2561
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารควาเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

คลังนํ้ามันและคลังยางมะตอย

บริษัทฯ มีคลังจ�ำหน่ายยางมะตอยและคลังน�้ำมันในประเทศดังนี้
โรงงานพระประแดง
โทรศัพท์
โทรสาร
โรงงานท่าทอง
(บริษัทย่อย)
โทรศัพท์
โทรสาร

เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
+66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4
+66 2817 5117

เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
+66 7795 3030
+66 7792 2575

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
ผลิตและจ�ำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000
โทรสาร
+66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงานท่าทอง
โทรศัพท์
โทรสาร
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
+66 7795 3030
+66 7792 2575
3,750,000 หุ้น
375 ล้านบาท
ร้อยละ 99.99
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บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
ผลิตและจ�ำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งโรงงาน
93 หมู่ 5 ต�ำบลมะขามคู่ กิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์
+66 3889 3641-5
โทรสาร
+66 3889 3640
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
11,100,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
111 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
เรือขนส่งเเละขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000 ต่อ 6774
โทรสาร
+66 2271 3370
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
1,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
150 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000 ต่อ 6774
โทรสาร
+66 2271 3370
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
800,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
80 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
เรือขนส่งเเละขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000 ต่อ 6774
โทรสาร
+66 2271 3370
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
1,430,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
143 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารควาเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
บริหารเรือเเละจัดการเเทนเจ้าของเรือ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000 ต่อ 6774
โทรสาร
+66 2271 3370
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
20,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
2 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000 ต่อ 6774
โทรสาร
+66 2271 3370
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
2,900,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
290 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
ประเภทกิจการ
โรงกลั่นยางมะตอย และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียม ในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS 16/1, SS16
47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia
โทรศัพท์
+603 5635 0998
โทรสาร
+603 5635 0993
อีเมลล์:
info@kbc.com.my
เว็บไซต์:
www.kbc.com.my
ที่ตั้งโรงงาน
Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, Malaysia
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
316,111,823 (Class A จ�ำนวน 263,311,823 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น
และClass B จ�ำนวน 52,800,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.80 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น)
ทุนจดทะเบียน
500 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
305.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
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Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.
ประเภทกิจการ
กิจการลงทุนในโรงกลั่นยางมะตอยและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียมใน
ประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16
47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
151,964,513 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
255.7 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
151.9 ล้านริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
HIGHWAY RESOURCES TRADING PTE LTD.
ประเภทกิจการ
ธุรกิจ Trading น�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่ตั้งส�ำนักงาน
80, Raffles Place #25-01, UOB Plaza, Singapore 048624
โทรศัพท์
+65 6238 3000
โทรสาร
+65 6438 4184
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
48,800 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
48,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนช�ำระแล้ว
48,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดย Highway Resources Pte. Ltd.
TASCO International (Hong Kong) Ltd.
ประเภทกิจการ
กิจการลงทุน
ที่ตั้งส�ำนักงาน
Room 1103-12, 11th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central,
Hong Kong.
ทุนจดทะเบียน
97.966 ล้านเหรียญฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China
ทุนจดทะเบียน
20 ล้านเรนมินบิ
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development Zone,
Hebei Province, P.R.China 065001
ทุนจดทะเบียน
2.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารควาเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
23-11, Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental Zone,
Xinhui, Guangdong, P.R.China 529100
ทุนจดทะเบียน
30 ล้านเรนมินบิ
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ด�ำเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสัญญาซื้อขายยางมะตอย
ล่วงหน้าใน Shanghai Bitumen Exchange
ที่ตั้งส�ำนักงาน
2309, 23/F Yian Plaza, 33 Jianshe 6 Road, Guangzhou, Guangdong Province, 510060
China
ทุนจดทะเบียน
6,000,000 เรนมินบิ
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
No. 51, St. 350, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkamon,
Phnom Penh, Cambodia
โทรศัพท์
+855 2399 7991
โทรสาร
+855 2399 7992
อีเมล์:
info@tipcoasphalt.com.kh
ทุนจดทะเบียน
20 ล้านเรียว
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ผลิตและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
No.404, Unit 28, Ban Phonphanao, Xaysettha district, Vientiane capital, P.O.Box 3039,
Lao PDR
โทรศัพท์
+856 21 452699
โทรสาร
+856 21 452699
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
26,675,000,000 กีบลาว
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 75
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PT Asphalt Bangun Sarana
ประเภทกิจการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้แก่ผู้สร้างถนนในประเทศอินโดนีเซีย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor,
Jl. Mt. HaryonoKav. 15, Jakarta 12810, Indonesia
โทรศัพท์
+62-2 1837 09516
โทรสาร
+62-2 1837 09517
อีเมล์:
absjakarta@pt-abs.co.id
เว็บไซต์ :
www.pt-abs.co.id/
ทุนจดทะเบียน
58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปียห์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.98
PT Saranaraya Reka Cipta
ประเภทกิจการ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย PMB, และ ยางอิมัลชัน ให้แก่ผู้รับเหมาในอินโดนีเซีย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15,
Jakarta 12810, Indonesia
โทรศัพท์
+62 2 1837 09516
โทรสาร
+62 2 1837 09517
ทุนจดทะเบียน
10,476,600,000 อินโดนีเซียรูเปียห์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.98 โดย PT Asphalt Bangun Sarana
Highway Resource Pte. Ltd.
ประเภทกิจการ
กิจการลงทุน ในประเทศสิงค์โปร์ และเวียดนาม
ที่ตั้งส�ำนักงาน
7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
โทรศัพท์
+65 62249808
โทรสาร
+65 62249228
ทุนจดทะเบียน
4,780,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
Asphalt Distribution Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในเวียดนาม
ที่ตั้งส�ำนักงาน
12th floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung ward, 		
Thanh Xuan district, Hanoi city
โทรศัพท์
+84 243 934 1048
โทรสาร
+84 243 934 9811
ทุนจดทะเบียน
135,361,887,000 เวียดนามดอง
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดย Highway Resource Pte. Ltd.
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารควาเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

AD Shipping Pte. Ltd.
ประเภทกิจการ
ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
โทรศัพท์
+65-62249808
โทรสาร
+65-62249228
ทุนจดทะเบียน
7,125,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
Reta Link Pte Ltd.
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
9 Straits View #12-07/12 Marina One West Tower, Singapore 018937
+65 62495940
+65 62350637
50,000 เหรียญสิงคโปร์
ร้อยละ 100

Pacific Bitumen Shipping PTE LTD.
ประเภทกิจการ
ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
No. 9 Straits View, Marina One West Tower #12-07/12, Singapore 018937
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ทุนจดทะเบียน
39,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
KBC Trading Sdn Bhd.
ประเภทกิจการ
ผู้จัดเก็บ จัดหา และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน�้ำมัน
ที่ตั้งส�ำนักงาน
A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang, Jalan SS16/1, SS16,
47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
โทรศัพท์
+603 5635 0998
โทรสาร
+603 5635 0993
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
300,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
300,000 ริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และร้อยละ 10
โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลบริษัทร่วมค้า
Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
9 Straits View, #12-07/12, Marina One West Tower, Singapore 018937
โทรศัพท์
+65 6887 3600
โทรสาร
+65 6235 0637
อีเมล์:
info@asiabitumen.com.sg
เวปไซต์:
www.asiabitumen.com.sg
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
10,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
10,000 เหรียญสิงคโปร์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
Borneo Asphalt Sdn. Bhd.
ประเภทกิจการ
ผลิตและการจ�ำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
Lot 7689-7690, Section 64, KTLD Jalan Pending, 93450 Kuching,
Sarawak, Malaysia.
โทรศัพท์ 082482927
โทรสาร 082483922
อีเมล์: rojini@senarisynergygp.com
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
6,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
6 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
6,000,000 ริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
PHOENIX ASPHALT PHILIPPINES, INC.
ประเภทกิจการ
น�ำเข้า ผลิต และจัดจ�ำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่เกี่ยวข้อง
ที่ตั้งส�ำนักงาน
25th Floor, Fort Legend Towers 3rd Avenue Corner
31st Street, Fort Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila
Philippines
โทรศัพท์
+632 403 4013
โทรสาร
+632 403 4021
ทุนจดทะเบียน
275,000,000 เปโซฟิลิปปินส์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 40
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารควาเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัทร่วม
Colasie Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจยางมะตอยน�้ำและยางมะตอยชนิด Polymer Modified Asphalt 		
ในประเทศอินเดีย
7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex
1 ล้านยูโร
ร้อยละ 40

บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 3527 2609
โทรสาร
+66 2273 6030
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
4,973,334 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
497,333,400 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 25
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000
โทรสาร
+66 2271 177
อีเมล์:
tw-construction@tipco.co.th
เวปไซต์:
www.tipco.co.th
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
2,500,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
2,500 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99 ถือหุ้นโดย บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara
ประเภทกิจการ
ให้เช่าเรือท้องแบน
ที่ตั้งส�ำนักงาน
Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15,
akarta 12810, Indonesia
โทรศัพท์
+62 2 1837 09516
โทรสาร
+62 2 1837 09517
ทุนจดทะเบียน
1,000,000,000 อินโดนีเซียรูเปียห์
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana
รายงานประจำ�ปี 2561
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�ำระ
เว็บไซต์

TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
0107535000044
1,579,883,570 บาท
1,573,821,570 บาท
www.tipcoasphalt.com

นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
+66 2009 9388
+66 2009 9476

โทรศัพท์
โทรสาร
ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์
โทรสาร

+66 2264 0777, +66 2661 9190
+66 2264 0789-90, +66 2661 9192

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ
ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
+66 2273 6000
โทรสาร
+66 2271 3363
อีเมล์:
info@tipcoasphalt.com
เวปไซต์:
www.tipcoasphalt.com
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