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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบันบริษัทฯ
บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้นำ�ในการผลิตและจำ�หน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยสำ�หรับนำ�ไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบำ�รุงผิวการจราจร
ทางยกระดับ ผิว ทางวิ่งขึ้น ลงของสนามบินทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้นำ�เข้าและผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำ�รุงถนนใน
ทวีปแอฟริกา ออสเตรเลียและอเมริกาเหนือ
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์น�ำ มัน (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas
Oil, Fuel Oil ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้านำ�มัน และโรงกลั่นในประเทศ สิงคโปร์ และ
มาเลเซีย ในช่วงปลายปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าสู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบำ�รุงถนนโดยเข้าซื้อ
หุ้นสามัญจำ�นวนร้อยละ 25 จากบริษัทผู้รับเหมาไทยและบริษัทย่อยซึ่งมีความชำ�นาญในการ
ซ่อมบำ�รุงและสร้างแบบพิเศษ ทั้งผิวถนน ทางยกระดับ และ ผิวทางวิ่งขึ้นลงของสนามบิน
จากความร่วมมือกับบริษัท Colas S.A. (“โคลาส”) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำ�ของโลกในการก่อสร้าง
และซ่อมบำ�รุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ราย
หนึ่งของบริษัทฯ ทำ�ให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูงและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
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พันธกิจ

เราคือผู้นำ�ในธุรกิจด้านยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ ได้ 6 ล้านตัน
ใน 5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำ�คัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

สารบัญ
ภาพรวมของบริษัท
8 ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
10 สารจากประธานกรรมการ
12 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
16 รายงานของคณะกรรมการสรรหา
		 และกำ�หนดค่าตอบแทน
20 คณะกรรมการบริษัท
28 ผู้บริหารบริษัท
30 โครงสร้างการจัดการ
32 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
33 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
34 โครงสร้างรายได้
35 โรงงานผลิต คลังนำ�มันและยางมะตอย
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
38 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
39 การดำ�เนินงาน
44 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
50 คณะกรรมการบริษัท
62 คณะกรรมการบริหาร
63 คณะกรรมการตรวจสอบ
65 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
66 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
70 การกำ�กับดูแลกิจการ
87 ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
94 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
96 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ต่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
97 รายการระหว่างกัน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
และงบการเงิน
100 คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
102 แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทน
		 ที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
103 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อ
		 รายงานทางการเงิน
104 รายงานและงบการเงินรวม
168 ข้อมูลบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ภาพรวมของบริษัท
8
10
12
14
16
20
28
30
32
33		
34		
35		
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
ผู้บริหารบริษัท
โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้างรายได้
โรงงานผลิต คลังนำ�มันและยางมะตอย
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2556

2557

2558

2559

2560

รายได้รวม1/

34,140

46,249

37,580

24,392

28,982

ก�ำไรขัน้ ต้น

1,739

2,004

7,504

4,690

3,479

EBITDA2/

1,789

2,630

6,375

4,728

4,514

ก�ำไรสุทธิ

831

1,200

5,079

3,110

2,537

รวมสินทรัพย์

20,273

15,145

16,869

19,503

19,513

รวมหนีส้ นิ

14,382

9,020

6,305

7,238

6,583

5,891

6,125

10,564

12,265

12,930

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (ล้านบาท)

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนทางการเงิน
จ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อก (หุน้ )3/

1,525,808,680 1,532,779,570 1,543,850,070 1,552,998,070 1,562,464,570

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)3/

3.44

3.89

6.69

7.83

8.19

ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)3/

0.54

0.78

3.30

2.01

1.63

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)3/

0.10

0.20

0.90

0.90

1.204/

อัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม (%)

2.44

2.60

13.51

12.75

8.75

17.20

21.44

62.38

27.67

20.33

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

6.05

8.78

40.83

21.40

15.55

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

2.44

1.47

0.60

0.59

0.51

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

1/ รวมส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
2/ เท่ากับ ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานของงบการเงิน
3/ ข้อมูลปี 2556 - 2557 ซึ่งปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น
4/ รวมปันผลประจ�ำปีที่ 0.90 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
5/ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อบาทในปี 2556 2557 2558 2559 และ 2560 เท่ากับ 30.72 32.48 34.28 35.28 และ 33.93 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
4,728

4,690

4,514
3,110

3,479
1,739

5,079

2,630

2,004

2,537

1,789

1,200

831
2556

2557

2558

2559

2560

2556

2557

2558

2559

2560

2556

2557

2558

2559

2560

1/ เท่ากับ กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานของงบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2.44

1.47
0.90 0.90

1.20
0.60 0.59

0.51

2558

2560

0.10 0.20
2556

2557

2558

2559

2560

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2556

2557

2559

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

62.38
40.83

17.20

27.67

21.44

21.40 15.55

20.33
6.05 8.78

2556

2557

2558

2559

2560

2556

2557

2558

2559

2560
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สารจากประธานกรรมการ
ผมมีความยินดีอย่างยิง่ ทีจ่ ะแจ้งให้ทราบว่าในปี 2560 บริษทั ฯ ล้านบาร์เรลในปี 2559 ในแง่ของการด�ำเนินการโรงกลั่นยังมี
และบริษทั ย่อย (“กลุม่ บริษทั ฯ”) มีรายได้จำ� นวน 28.3 พันล้าน ค่าความน่าเชือ่ ถือ (reliability) ในระดับทีส่ งู ทีม่ ากกว่าร้อยละ
98 และมีจำ� นวนชัว่ โมงการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งโดยปราศจาก
บาท และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2.5 พันล้านบาท
เรายังคงท�ำผลงานได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ ท่ามกลางความ การบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขึน้ หยุดงาน (Loss Time Injury)
ท้าทายหลาย ๆ อย่างในช่วงปี 2560 อาทิเช่น ความผันผวน มากกว่า 4.5 ล้านชัว่ โมงท�ำงาน ถือเป็นความส�ำเร็จอีกก้าวหนึง่
ของราคาน�้ำมัน สภาพอากาศอันเลวร้ายซึ่งส่งผลกระทบต่อ และเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อุปสงค์ยางมะตอยต่อหลายประเทศในกลุม่ ประชาคมอาเซียน
(“ASEAN”) และปัญหาเกีย่ วกับกระบวนการส่งมอบน�ำ้ มันดิบ
ในประเทศเวเนซูเอลา ผมขอขอบคุณฝ่ายบริหารส�ำหรับความ
ทุ่มเทในการจัดการรับมือกับสภาวะอันท้าทายเหล่านี้ท�ำให้
กลุม่ บริษทั ฯ ยังคงไว้ซงึ่ ความเป็นผูน้ ำ� และน�ำมาซึง่ ผลประกอบ
การที่แข็งแกร่ง

ในปี 2560 ตลาดในประเทศไทยยังคงดีเหมือนเช่นเคย การ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐที่แข็งแกร่ง ส�ำหรับโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงเป็นปัจจัยบวกต่ออุปสงค์
ยางมะตอยในประเทศแต่กน็ �ำมาซึง่ ผูป้ ระกอบการรายใหม่ ๆ
อย่างไรก็ตามเรายังคงรักษาความเป็นผู้น�ำในตลาดอยู่ได้
ด้วยบริการด้านการซ่อมสร้างถนนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และเราคาดการณ์ว่าอุปสงค์ยาง
มะตอยส�ำหรับโครงสร้างพื้นฐานและการซ่อมบ�ำรุงถนนในปี
2561 จะยังอยู่ในระดับที่สูง
ตลาดต่างประเทศ เช่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซียนั้นมี
ผลประกอบการที่แตกต่างกันไป เวียดนามและอินโดนีเซีย
ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศอันเลวร้ายและการจัดสรร
งบประมาณจากภาครัฐที่ล่าช้า ท�ำให้โครงการต่าง ๆ มีความ
ล่าช้า ส่งผลให้ยอดขายของทัง้ สองตลาดนีต้ ำ�่ กว่าเป้าทีว่ างไว้
อย่างไรก็ตามยอดขายรวมของตลาดต่างประเทศยังเป็นไป
ตามเป้าหมายเนื่องมาจากอุปสงค์ยางมะตอยในประเทศจีน
ที่ยังแข็งแกร่ง เรายังมีมุมมองว่าอุปสงค์ยางมะตอยที่หายไป
เนือ่ งมาจากสภาวะอากาศอันเลวร้ายในปี 2560 จะกลับมาใน
ปี 2561 เพือ่ เป็นการสนับสนุนการเพิม่ ศักยภาพในการส่งออก

หนึ่งในความท้าทายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ณ ตอนนี้ คือความ
เสี่ยงด้านราคาและก�ำไรซึ่งได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของราคาน�้ำมันและผลิตภัณฑ์ อีกนัยหนึ่งการขายผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตจากน�้ำมันดิบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากรับน�้ำมันดิบ
ประมาณ 3-4 เดือน การรักษาอัตราก�ำไรขั้นต้น ณ ช่วงเวลาที่
มีการรับน�ำ้ มันดิบทีม่ ตี น้ ทุนทีแ่ น่นอนแล้วถือเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
อย่างยิ่ง กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความ
เสีย่ งของฝ่ายบริหารนัน้ ใช้ได้อย่างดีในการรับมือกับความเสีย่ งนี้
ปี 2560 นัน้ ถือเป็นปีทรี่ าคาน�ำ้ มันดิบมีความผันผวนเป็นอย่าง
มาก เป็นผลมาจากอุปสงค์สูงแต่อุปทานต�่ำเนื่องมาจากการ
ลดก�ำลังการผลิตของกลุ่มองค์กรร่วมประเทศผู้ผลิตน�้ำมัน
เพื่อการส่งออก (OPEC) และสมาชิกที่ไม่ใช่ OPEC รวมไป
ถึงสถานการณ์การเมืองทีต่ งึ เครียดในภูมภิ าคตะวันออกกลาง
ท�ำให้ราคาน�้ำมันดิบ Brent ปรับตัวขึ้นจาก 45 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรลไปยัง 66 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ณ สิ้นปี 2560

ปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัทสองแห่ง
คือ บริษัท Borneo Asphalt Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย
ฝั่งตะวันออก และบริษัท Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. ใน
ประเทศลาว ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ปี 2563 ถึงแม้ว่ามูลค่า
การลงทุนนั้นจะไม่สูงเมื่อเทียบกับขนาดของตลาด แต่การ
ลงทุนในครั้งนี้จะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถที่จะเข้าถึงตลาด
ค้าปลีกในประเทศนั้น ๆ ได้ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ระยะยาวที่จะ
พัฒนาตราสินค้า (“Brand”) ของกลุม่ บริษทั ฯ ในภูมภิ าคเอเชีย
อุปสงค์ยางมะตอยในปี 2561 ยังคงแข็งแกร่ง เนือ่ งจากมุมมอง
เชิงบวกในการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม (gross domestic

product: GDP) ในประเทศจีนที่มั่นคงในช่วงสองปีที่ผ่านมา
นั้นสะท้อนถึงแนวโน้มที่ชัดเจนส�ำหรับการลงทุน ประเทศจีน
ยังคงมีการน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบสูงเป็นประวัตกิ ารณ์ถงึ แม้วา่ ราคา
น�ำ้ มันดิบจะมีการปรับตัวสูงขึน้ มากสะท้อนถึงทิศทางทีช่ ดั เจน
ในปี 2560 โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ในประเทศมาเลเซียมี ของการลงทุน มุมมองมหภาคเชิงบวกต่อ GDP ของประเทศ
การกลั่นน�้ำมันดิบปริมาณ 9.6 ล้านบาร์เรล เมื่อเทียบกับ 9.7 สหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นปัจจัยช่วยหนุนภาคการส่งออก
ยางมะตอย เราได้รบั การส่งมอบเรือ TASCO TARA ซึง่ มีขนาด
บรรทุกรวม 12,000 ตัน ซึ่งถือเป็นเรือที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด
ของกลุ่มบริษัทฯ ท�ำให้กองเรือของเรามีขนาดบรรทุกรวมที่
48,969 ตัน
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ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ของกลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียในปี 2561 อีก
ทั้งประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ไทยและมาเลเซียก�ำลังจะ
เข้าสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่งเราคาดว่าโครงการต่าง ๆ ที่ยัง
อยู่ในระหว่างด�ำเนินการจะถูกเร่งด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นจาก
แต่ละรัฐบาล
โดยสรุป ปี 2560 เป็นปีที่มีความท้าทายมากส�ำหรับธุรกิจ แต่
ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จ และผมมีความ
ยินดีทจี่ ะแจ้งให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ทราบว่า จากการทีม่ กี ระแสเงินสด
จากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 4.5 พันล้านบาท คณะกรรมการ
บริษัทฯ มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีส�ำหรับผลประกอบ
การประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 0.90 บาทต่อหุน้ โดยจะน�ำเสนอขอ
อนุมตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปีครัง้ ที่ 1/2561 นี้
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะท�ำให้
ยอดเงิ นปั นผลทั้ ง หมดส� ำ หรั บ ผลประกอบการปี 2560 มี
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 1.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นอัตราการจ่าย
เงินปันผลร้อยละ 74 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ อัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงนั้นไม่เพียงท�ำให้บริษัทฯ
ยังได้รับการคัดเลือกอยู่ในดัชนีหุ้นปันผลสูง (“SET HD”) แต่
ยังยืนยันถึงถึงความตั้งใจที่จะให้ผลตอบแทนสูงสุดเท่าที่เป็น
ไปได้แก่ผู้ถือหุ้น
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ฯ ผมขอขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้
ที่ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
และส�ำหรับผู้บริหารและพนักงานที่ยึดมั่นตามหลัก ทีมเด่น
เน้นคุณธรรม ปฎิบตั ริ อบคอบ มอบรักษาค�ำมัน่ และสร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลงในการปฎิบัติงาน

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้าน
กฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ และวิศวกรรม โดยมี นายพีรศิลป์
ศุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการ นายปานเฉลิม สุธาธรรม และ นายนพพร เทพสิทธา
เป็นกรรมการ ในระหว่างปี 2560 ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการในคณะกรรรมการ
ตรวจสอบ
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท รวมถึงการยึดมั่นตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) นอกจาก
นี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการก�ำกับดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในเกีย่ วกับการ
สอบทานเกีย่ วกับการต่อต้านคอรัปชัน่ ของบริษทั ฯ ซึง่ เป็นข้อแนะน�ำจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุมรวม 10 ครัง้ ซึง่ เป็นการประชุม
ร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูง ผูส้ อบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปด้านล่างนี้
เข้าร่วมประชุมโดย
ผูบ้ ริหาร

ผูส้ อบบัญชี

ตรวจสอบภายใน

การประชุมประจ�ำเดือน

6

-

6

การประชุมประจ�ำไตรมาส

3

3

3

การประชุมประจ�ำไตรมาส
(โดยไม่มีผู้บริหาร)

1N1

1

1

N1

การเข้าร่วมประชุมโดยผู้บริหารเป็นการประชุมส�ำหรับวาระพิเศษ และแยก
กับช่วงการประชุมส่วนตัวกับทางผู้สอบบัญชี

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของ
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายบริหาร
และผู้สอบบัญชี อีกทั้งได้หารือกับผู้สอบบัญชีเพื่อยืนยันความถูกต้องและครบ
ถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ ความเพียงพอของวิธกี าร
บันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ
และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่า
งบการเงินของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการบัญชี
และงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
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การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของบริษัทฯ ใน
ปัจจุบันได้ถูกพัฒนาในปี 2556 และมีการปรับปรุงอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งกระบวนการนี้จะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหาร
ความเสีย่ งอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ระดับ
ความเสี่ยงขององค์กรที่ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่าง
กระบวนการนีจ้ ะเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาแผนการ
ตรวจสอบตามฐานความเสีย่ ง (risk-based audit plan) ซึง่ จะ
น�ำไปใช้ในปี 2561 เป็นต้นไป ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานและอนุมัติ

การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบ
ภายใน ซึง่ ในระหว่างปี 2560 ได้เน้นทีห่ น่วยธุรกิจในต่างประเทศ
รวมถึงประเทศมาเลเซีย กัมพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม
รวมถึงหน่วยธุรกิจกลุม่ เดินเรือ นอกจากนีฝ้ า่ ยตรวจสอบภายใน
ยังสอบทานความส�ำเร็จของแผนการแก้ไขที่ตกลงร่วมกันกับ
ผู้บริหารเพื่อติดตามข้อตรวจพบที่ได้เคยรายงานไปแล้ว

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษัทส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของ บริษทั ฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่า
ตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561 โดยน�ำเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การสอบทานรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของ ประจ�ำปี 2561 ต่อไป
บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการรายงานโดยผู้ โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำ� เนินการอย่างครอบคลุม
บริหารเกีย่ วกับรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ คณะกรรมการ และสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้
ตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ มีความ รับการอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
โปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น มีความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการจัดท�ำงบการเงิน
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน อย่างถูกต้อง มีการด�ำเนินธุรกิจทีด่ ี มีการใช้ระบบการควบคุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความ ภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน โดย ประสิทธิภาพ รวมถึงบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยฯ ได้ปฎิบตั เิ ป็นไป
พิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ย่อยในปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่ ของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภาย
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความ ใต้การก�ำกับดูแลที่ดีที่เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการประเมิน นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของ การควบคุมภายในให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอยูเ่ สมอทัง้ ในแง่ของคุณภาพ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ
และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายใน
และกระบวนการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล

การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อก�ำหนดของ

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ มีไว้กบั
บุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีส่ ำ� คัญ
ซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชีวา่ รายการทาง
ธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ทตี่ กลงกันในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (“CG Committee”) ประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และ นาง
แอนน์ แมรี มาร์เชท์ (Mrs. Anne-Marie Machet) และกรรมการ
บริหาร 2 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และ นายจ๊าคส์
มาร์แชล (Mr. Jacques Marechal) ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา คณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
และมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญ
ได้ดังต่อไปนี้

•
		
		
		
		

สิทธิของผู้ถือหุ้น
•
		
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		

14

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้เผยแพร่วาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บนเว็บไซต์บริษทั ฯ ก่อนวันประชุม
เป็นเวลา ไม่นอ้ ยกว่า 1 เดือนล่วงหน้า พร้อมทัง้ ได้จดั ส่ง
เอกสารเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 21 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุม

บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
•
		
		
		
		
		
		
•
		
		

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ได้ทบทวนและปรับปรุง
จรรยาบรรณของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับข้อแนะน�ำจาก
แบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (“IOD”) อีกทัง้
บริษทั ฯ ได้แจ้งเกีย่ วกับจรรยาบรรณไปยังผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ของบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึง ลูกค้า หุน้ ส่วนทางธุรกิจและบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ ลงนามในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รบั การรับรอง
ในปี พ.ศ. 2560

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้ทบทวนแผนงาน
และให้ ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการจัดประชุมสามัญประจ�ำปี
เพื่อให้การ ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส
และมีประสิทธิภาพ โดยยึดตามหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนัก
งานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(“กลต.”) โดยในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินเกีย่ ว
กับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทยที่ร้อยละ 98.00
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้เปิดโอกาสให้ผถ้ ู อื หุน้
สามารถเสนอวาระและผูม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการด�ำรงต�ำแหน่ง • คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้เน้นย�ำ้ ให้การเปิดเผย
กรรมการเพือ่ การเลือกตัง้ ก่อนการ ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ 		 ข้อมูลบนรายงานประจ�ำปี แบบ 56-1 และบนเว็บไซต์ของ
ในปี 2561 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 		 บริษทั ฯ ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์เรือ่ งการเปิดเผยข้อมูล
		 และงบการเงิ น ที่ ก� ำ หนดโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ธันวาคม 2560
		 ประเทศไทย (“SET”)
• คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดียังได้เน้นย�้ำให้การ
		 เปิดเผยข้อมูลอยู่บนแนวทางของนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดี
		 (Best IR Award) ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ ได้คะแนนด้าน
		 การประเมิน เรือ่ ง การ เปิดเผยข้อมูลทีร่ อ้ ยละ 75.19 ซึง่
		 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 73.33 ในปีที่ผ่านมา

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
•
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ไี ด้พจิ ารณาและน�ำ
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการจัดการประเมิน
ตนเอง พร้อมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์และผลประเมินให้
แก่สาธารณะชน ซึง่ เป็นไปตามข้อแนะน�ำของแบบแสดง
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report
of Thai Listed Companies (“CGR”)
คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ระหนั ก ดี ว ่ า
ธรรมาภิบาลเป็นหนึง่ ในองค์ประกอบของการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืนของบริษทั ฯ ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ผลการประเมิน
คะแนน CGR โดย IOD ที่ร้อยละ 88 และบริษัทฯ ยัง
ได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ น 100 บริษทั ทีม่ กี ารก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
ทีด่ ี (“ESG100”) ภายใต้การก�ำกับของสถาบันไทยพัฒน์

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (“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)
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฏบัตร ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนได้ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร และมีการประชุมทัง้ สิน้
2 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระส�ำคัญได้ดังต่อไปนี้
• ทบทวนกระบวนการสรรหากรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของ
		 บริษัทฯ
•
		
		
		
		

ทบทวนถึงคุณสมบัติและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
โดยยึดแนวทางปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และเกณฑ์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

•
		
		
		
		
		

พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากผลการเปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยกับผล
ส�ำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

•
		
		
		
		
		

พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการบริหาร โดย
พิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เทียบกับเป้าหมาย
ที่ได้ก�ำหนดไว้ ส�ำหรับการพิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทน
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะน�ำผลการประเมินการ
ปฏิบตั งิ านกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ซึง่ ได้รบั การประเมินจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณาด้วย

นายนพพร เทพสิทธา
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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Performance & Risk Management
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Management Discussion Analysis & Financial Statements
Company Information

คณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

1

2

3

4

5

6

7

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 			4.
ประธานกรรมการ
2. นายโก บัน เฮ็ง 		
5.
รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
6.
กรรมการ
7.
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 		
กรรมการบริหาร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน 		
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
นายจ๊าคส์ ลีออสท์
กรรมการ

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

8

8. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 		
กรรมการ
9. นายนิพนธ์ สุทธิมัย 		
กรรมการอิสระ
10. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการอิสระ

11. นายนพพร เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
12. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 		
กรรมการอิสระ
13. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการอิสระ

9

10 11 12 13 14

15

14. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 		
กรรมการบริหาร
15. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 		
กรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ 67 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
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชัน่ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงาน
		
และคลังสินค้าให้เช่า
2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั พริมามารีน จ�ำกัด
		
(มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพือ่
		
สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและ จัดเก็บน�ำ้ มันกลางทะเล
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษทั แผ่นดินทองพร็อพเพอร์ตดี้ เี วลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
		
(มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2560 – ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
		
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตเอทานอลจากมันส�ำปะหลัง
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั เนชัน่ แนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
		
(มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�ำ้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายโก บัน เฮ็ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
1 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University
of Singapore
• Bachelor’s Degree in Applied Chemistry
การอบรม
• 2017 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”
by The Economist Intelligence Unit
• 2017 SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “ The Critical Role
of ACs in Valuation and Impairment of Assets
• 2017 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
• 2017 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore
Institutes of Directors
• 2016 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of
Directors
• 2016 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
• 2016 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2558 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั
		
Cue Energy Resources Limited
ประเภทธุรกิจ ส�ำรวจและผลิตน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร
		
และกรรมการตรวจสอบ บริษทั Keppel Infrastructure
		
Fund Management Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงที่ท�ำหน้าที่
		
รักษาผลประโยชน์ Keppel Infrastructure Trust
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., 		
		
ประเภทธุรกิจ การศึกษา
2556 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั
		
Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
2554 – ปัจจุบัน ทีป่ รึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog
		
Group Bhd. ประเภทธุรกิจ ผูเ้ ชีย่ วชาญในธุรกิจต้นน�ำ้
		
และกลางน�ำ้ ด้านน�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี
2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2558 กรรมการ Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มัน
		
และก๊าซธรรมชาติ

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

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
16 สิงหาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Wharton Business School, University
of Pennsylvania ประเทศหรัฐอเมริกา
• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• 2557 Director Certification Program (DCP)
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
• 2555 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
13,860,000 หุ้น (0.887%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่
น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
ประสบการณ์การท�ำงาน
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
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 – 2560 กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2556 – 2559 ประธานกรรมการ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 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
1,500,000 หุ้น (0.096%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2536 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office
		
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
		
บริการด้านที่ปรึกษายางมะตอย
2532 - 2535 กรรมการผูจ้ ดั การ COLAS AJMC, Mauritius Island
2529 – 2532 ผูจ้ ดั การฝ่ายตัวแทน 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 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 65 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
39,600,000 หุ้น (2.534%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่
น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
ประสบการณ์การท�ำงาน
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
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)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้จัดการ

อายุ 57 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
13 กุมภาพันธ์ 2545
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 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
1,400,000 หุ้น (0.090%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
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)

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

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
17 พฤศจิกายน 2551
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา, Ecole Supérieure des 		
Travaux Publics
การอบรม -ไม่มีหุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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 กรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ
		
บริษัท BOUYGUES OFFSHORE
ประเภทธุรกิจ Oil services construction

นายจ๊าคส์ ลีออสท์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 65 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
5 เมษายน 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต Ecole Centrale Lille
การอบรม -ไม่มีหุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ-ต่างประเทศ, Colas Group
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2545 – 2553 ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่
		
SAIPEM S.A.
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2544
กรรมการบริหาร Bouygues Offshore
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2539 – 2543 กรรมการผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
		
Bouygues Offshore
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2537 – 2538 รองประธาน (Africa, North Sea and Mexico), 		
		
Petromar
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายปิโตรเลียม
2532 – 2536 รองประธาน (Africa), Petromar
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�ำหน่ายปิโตรเลียม

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายนิพนธ์ สุทธิมัย
กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
16 กุมภาพันธ์ 2549
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master’s Degree in Operational Research, London School of
Economics, UK
• Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France
การอบรม
• 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating
with Strategy and Performance
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of
the Board
• 2549 Audit Committee Program (ACP)
• 2549 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2560 – ปัจจุบัน ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารการจัดการความเสี่ยง
		
และรักษาการผู้อ�ำนวยการแผนก Cargo sales
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – 2560 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2555 – 2558 ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
		
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
ประเภทธุรกิจ สายการบิน
2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการอิสระ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 62 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
• 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
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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 ที่ปรึกษาด้านการบริหารและทีมงาน FP
		
Coaching to Lead (Thailand)
		
ประเภทธุรกิจ การศึกษา

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

นายนพพร เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
• ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรม
• 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
• 2548 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2557 – ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการน�ำเข้าและส่งออก
2556 – 2560 ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
		
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) 		
		
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่ม		
		
ผลิตภัณฑ์เคมี

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
13 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University ประเทศญีป่ นุ่
การอบรม
• 2548 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ปรึกษาทางธุรกิจ
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
		
บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ รับผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2532 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภธนา จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าส�ำนักงาน

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริษัท

นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
14 มิถุนายน 2547
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Bridgeport, CT, ประเทศ		
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัณฑิต สาขาการบัญชี Babson College, MA, ประเทศ		
สหรัฐอเมริกา
การอบรม
• 2549 Audit Committee Program (ACP)
• 2548 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด 		
		
ประเภทธุรกิจ อาคารส�ำนักงานให้เช่า
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

26

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 52 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 -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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 66 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
10 พฤษภาคม 2544
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
• 2555 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
16,100,000 หุ้น (1.030%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่
พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์
เศรษฐิน
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�ำถนนยางมะตอย
2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มนิ อล จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทาง

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้บริหารบริษัท
นายโก๊ะ ไล้ ฮวด

รองกรรมการผูจ้ ดั การ – สายบัญชีและการเงิน
อายุ 58 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Chartered Association of Certified Accountant (UK)
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต – สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
หุน้ ในบริษทั 1,070,000 หุน้ (0.07%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2557 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ – บัญชีและการเงิน
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารสายบัญชีและการเงิน
		
บริษทั Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
2553 – 2556 ผูอ้ ำ� นวยการสายบัญชีและงบประมาณ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd.
		
ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน

นายอูกส์ เดอชอง

รองกรรมการผูจ้ ดั การ – สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
อายุ 49 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works
• Civil Engineering Option, University of Technology Degree
การอบรม
• 2558 Director Certification Program (DCP)
• 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุน้ ในบริษทั 430,000 หุน้ ( 0.03%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2560 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ
2557 – 2559 รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบนั ผ้จู ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร Colas Asia area
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2554 – 2556 ผูอ้ ำ� นวยการ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2547 – 2554 กรรมการผ้จู ดั การ Colas South Africa (Pty) Ltd 		
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2538 – 2547 ผ้จู ดั การฝ่ายปฏิบตั กิ าร COLAS Asia area
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2533 – 2537 ผ้จู ดั การโครงการ COLAS France, Morocco, India 		
		
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
อายุ 51 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France
• ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA
การอบรม
• 2556 Director Certification Program (DCP)
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 – 2558 ประธานกรรมการ Colas Companies ในประเทศ
		
อินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
2548 – 2549 ผ้อู ำ� นวยการฝ่ายการตลาด North & Central Europe,
		
Shell International
ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
2544 – 2547 ผ้อู ำ� นวยการฝ่ายการตลาด Construction Specialties - Asia
		
Pacific, Shell Oil Products
ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
2540 – 2543 ผ้อู ำ� นวยการทัว่ ไป Shell Bitumen Vietnam
		
ประเภทธุรกิจ จัดหายางมะตอย
2538 – 2537 ผ้จู ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
		
Shell Vietnam (Downstream)
		
ประเภทธุรกิจ น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ

นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงินองค์กร
อายุ 70 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• Mini MBA - เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
• Mini MBA - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หุน้ ในบริษทั 1,331,000 หุน้ (0.09%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
2545 – ปัจจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงินสินเชือ่ และกฎหมาย
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 – 2545 ผูจ้ ดั การอาวุโส บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

นายชาญชัย โลหะประธาน

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
อายุ 51 ปี
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
อายุ 47 ปี
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
มหาวิทยาลัย Victoria University of Technology เมลเบิรน์ ออสเตรเลีย
• วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school 		
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
ประเทศฝรัง่ เศส
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หุน้ ในบริษทั -ไม่ม-ี
หุน้ ในบริษทั - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
ประสบการณ์การท�ำงาน
2560 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจ		 2560 – ปัจจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
		
ต่างประเทศ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2560 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. 2555 – 2559 รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ
		
ประเทศออสเตรเลีย ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน
		
บริษทั สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ�ำกัด
2548 – 2554 ผ้อู ำ� นวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ
2554 – 2555 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Bangkok Komatsu Sales
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2551 – 2554 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั Pidilite Bamco
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

นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

นายสุพฒ
ั น์ พิพธิ วรรณ

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายปฏิบตั กิ าร
อายุ 48 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หุน้ ในบริษทั - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการสายการผลิต
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 – 2558 ผูจ้ ดั การโรงงาน ประเทศไทย
		
บริษทั การ์เดียนอินดัสทรีส จ�ำกัด
ผูผ้ ลิตกระจกโฟลต (float glass) และ
		
ผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป (fabricated glass)

นายสรนารถ นันทมนตรี

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
อายุ 44 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หุน้ ในบริษทั 140,000 หุน้ (0.009%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
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)
2547 – 2553 ผูจ้ ดั การฝ่ายการตลาด KEMAMAN BITUMEN COMPANY
		
SDN. BHD. (Malaysia) ประเภทธุรกิจ โรงกลัน่ ยางมะตอย
2544 – 2557 เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสฝ่ายเทคนิค
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2538 – 2544 วิศวกรโยธา บริษทั ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
ประเภทธุรกิจ ผูร้ บั เหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทาง

นางพันธ์สริ ิ สุตเธียรกุล

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าบบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพือ่ สังคม
อายุ 58 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท คณะภูมสิ ถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย 		
ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หุน้ ในบริษทั - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
2560 – ปัจจุบนั ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและ
		
กิจกรรมเพือ่ สังคม บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2559 ผูอ้ ำ� นวยการสายการตลาดในประเทศ
		
บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – 2557 ผูจ้ ดั การประจ�ำประเทศไทย
		
บริษทั วิลเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผลิตเครือ่ งสุขภัณฑ์เซรามิก
2554 – 2555 President Asia Pacific & Global Branding
กลุม่ บริษทั มหพันธ์ไฟเบอร์ซเี มนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซเี มนต์
2552 – 2553 ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
		
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ ลิตเครือ่ งสุขภัณฑ์

นางอุดมพร พันธุแ์ พทย์

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
อายุ 56 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล 		
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
• Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หุน้ ในบริษทั 767,000 หุน้ (0.046%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
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)

นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบริหารกลุม่ ธุรกิจเรือ
อายุ 43 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์การเดินเรือ Antwerp Maritime Academy,
Antwerp, ประเทศเบลเยีย่ ม
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝรัง่ เศส
หุน้ ในบริษทั - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ - ไม่มี ประสบการณ์การท�ำงาน
2556 – ปัจจุบนั ผู้อ�ำนวยการกลุ่มธุรกิจเรือ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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 เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ
		
ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล
2539 – 2548 นักเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ การขนส่งทางทะเล

นายธนพล เหล่าศิรพ
ิ งศ์

เลขานุการบริษทั ฯ
อายุ 33 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• 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 -ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารท่านอืน่ -ไม่ม-ี
ประสบการณ์การท�ำงาน
2559 – ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร
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)
ประเภททธุรกิจ ธนาคาร รายงานประจำ�ปี 2560
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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ผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายขายและ
การตลาด
ในประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย-ในประเทศ ยางมะตอย-ต่างประเทศ

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น
KBC (100%)
BA

TMC (99.99%)

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
TSS (25%)

บริษัท ไทยบิทูเมน จำ�กัด

Tipco Asphalt
(Cambodia) Co., Ltd.

บริษัท ทิปโก้มารี ไทม์ จำ�กัด

บริษัท ไทยสเลอรี่ ชิล จำ�กัด

RY (99.99%)

HR (100%)

TS (99.99%)

TWS

บริษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จำ�กัด

Borneo Asphalt
Sdn. Bhd.

Highway Resources
Pte. Ltd.

ADCo (100%)

KOC (100%)

Asphalt Distribution
Co., Ltd.

Kemaman Oil
Corporation Sdn. Bhd.

KBCE (100%)

KBC Energy Pte. Ltd.
(20%)

TAC (100%)

TBC (99.99%)

Kemaman Bitumen
Company Sdn. Bhd.
(50%)

กลุ่มธุรกิจเรือ

KBT (10%)

1/

KBC Trading Sdn. Bhd.

ABS (99.98%)2/
PT Asphalt Bangun
Sarana

TAL (75%)3/

Tipco Asphalt Lao
Co., Ltd.

TIH (100%)

Tasco International
(Hong Kong) Ltd.

ZJ

(51%)

LF

(51%)

TX

(100%)

GTT

(100%)

ABT

(50%)

Zhenjiang
Tipco Asphalt Co., Ltd.
Langfang Tongtai Road
Material Co., Ltd.
Tipco Asphalt
(Xinhui) Co., Ltd.
Guangzhou Tipco
Asphalt Trading Co., Ltd.
Asia Bitumen Trading
Pte. Ltd.

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำ�กัด

CS (40%)

Colasie Co., Ltd.

(99.99%)

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด

AMC (99.99%)

บริษัท อัลฟ่า มารี ไทม์ จำ�กัด

DS (99.99%)

บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำ�กัด

BMC (99.99%)

บริษัท บิทูเมน มารีน จำ�กัด

ADS (100%)

AD Shipping Pte. Ltd.

RTL (100%)

Reta Link Pte. Ltd.

PBS (100%)

Pacific Bitumen
Shipping 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 PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 100 ในบริษัท PT Saranaraya Reka Cipta (SRC) และร้อยละ 49 ในบริษัท PT Sarana
Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)
3/ Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. ได้ถูกจัดตั้งวันที่ 12 มกราคม 2561
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รายงานประจำ�ปี 2560
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 31.407
จากการทีบ่ ริษทั ฯ ได้ทำ� สัญญากับบริษทั โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษทั ฯ ได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
ของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด ซึง่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของศูนย์วจิ ยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทปี่ ระเทศฝรัง่ เศส และสูตร
การผลิตของผลิตภัณฑ์พเิ ศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดงั นี้
ล�ำดับที่
ผูถ้ อื หุน้
1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS
2. บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
3. ตระกูลทรัพย์สาคร
4. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จ�ำกัด
5. กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. นายชูวงศ์ เตีย่ นซือ่
7. STATE STREET EUROPE LIMITED
8. นายพิชติ เลิศต�ำหรับ
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
10. CHASE NOMINEES LIMITED
11. อืน่ ๆ
		รวม

จ�ำนวนหุน้
490,731,040
369,881,660
121,076,000
45,554,209
11,642,400
10,805,000
10,663,500
10,031,200
9,955,600
8,739,400
473,384,561
1,562,464,570

%
31.407
23.673
7.749
2.916
0.745
0.692
0.682
0.642
0.637
0.559
30.297
100.000

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมร้อยละ 4.6 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

2556
0.10

2557
0.20

2558
0.90

2559
0.90

2560
1.201/

2556 - 2557 ตัวเลขปรับตามมูลค่าที่ตราไว้ที่ 1 บาท ต่อหุ้น
1/
รวมปันผลประจ�ำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่อัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
ในปี 2560 รายได้ทตี่ กลงนัน้ สอดคล้องกับราคาน�ำ้ มันดิบทีต่ กลง โดยร้อยละ 97.46 ของรายได้ทงั้ หมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับปิโตรเลียม สัดส่วนของปริมาณยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25.64 และร้อยละ 74.36 ของยอดขายรวมทั้งหมดตามล�ำดับ
เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถ
สรุปได้ดังต่อไปนี้
สายผลิตภัณฑ์ / กลุม่ ธุรกิจ

สัดส่วนการถือหุน้
ของบริษทั ฯ ร้อยละ

2558

2559

2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

-

29,395.99

78.41

16,514.95

67.97

19,729.08

68.40

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด

99.99

2,006.49

5.35

1,576.98

6.49

1,648.25

5.71

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด

99.99

970.83

2.59

745.38

3.07

912.95

3.17

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

100.00

745.24

1.99

420.56

1.73

702.61

2.44

KOC และ KBC และบริษัทย่อย

100.00

2,267.75

6.05

907.14

3.73

1,308.07

4.53

TIH และบริษัทย่อย

100.00

1,684.68

4.49

1,566.25

6.45

1,002.61

3.48

Highway Resources Pte Ltd. และบริษทั ย่อย

100.00

-

-

1,148.78

4.72

1,448.29

5.02

PT Asphalt Bangun Sarana และบริษทั ย่อย

99.98

-

-

891.88

3.67

1,357.71

4.71

37,070.98

98.88

23,771.92

97.83

28,109.57

97.46

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

รวม 		
2. กลุ่มธุรกิจเรือ
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด

99.99

45.00

0.12

68.26

0.28

60.70

0.21

บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ำกัด

99.99

433.78

1.16

710.76

2.93

458.37

1.59

บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ำกัด

99.99

259.87

0.69

249.90

1.03

238.32

0.82

บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ำกัด

99.99

209.17

0.56

324.52

1.34

253.35

0.88

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด

99.99

340.94

0.91

341.95

1.41

274.56

0.95

AD Shipping Pte. Ltd.

100.00

-

-

124.34

0.51

96.94

0.33

Reta Link Pte. Ltd.

100.00

-

-

78.03

0.32

62.62

0.22

Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.

100.00

-

-

-

-

51.04

0.18

(3.26) (1,631.91)

(6.72)

(1,345.14)

(4.66)

หัก รายการระหว่างกัน 		

(1,222.97)

รวม 		

65.79

0.18

265.85

1.09

150.76

0.52

รายได้จากการขายและบริการ 		

37,136.77

99.06

24,037.77

98.93

28,260.33

97.98

รายได้อื่นๆ 		

355.53

0.94

256.98

1.06

582.13

2.02

รวมรายได้ทั้งหมด 		

37,492.30

100.00

24,294.75

100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

28,842.46 100.00

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

โรงงานผลิต คลังนำ�มันและยางมะตอย

หลางฝาง

เจิ้นเจียง
บาฮาเดอร์กาห์
สำ�นักงานตัวแทน ณ เมืองกวางโจว

เจฮานซี

สวาลี

ฮาลเดีย

ซินฮุ้ย
ไฮฟอง

วาชิ

ยูลูเบอร์เรีย
วิศาขาปัตตานัม

เวียงจันทร์
พิษณุโลก
นครราชสีมา
พระประแดง
ปอยเปต (กัมพูชา)
ระยอง
โฮจิมินห์
กำ�ปอต (กัมพูชา)
Kemaman Bitumen Company
Sdn. Bhd.

เว้
สำ�นักงานตัวแทน
ณ ประเทศพม่า

มังกะลอร์

คัมรานห์

เชนไน
สุราษฎร์ธานี
อาเจะห์
เมดัน

ซาราวัค

ดูริ

บาลิก์ปาปัน
ปาเล็มบัง

คลังสินค้า

ซัมปิต

Highway Resources Pte Ltd.
Asia Bitumen Trading Pte Ltd.

ชีวันดาน

โรงกลั่นยางมะตอย
โรงงานผลิตยางมะตอยนำ�
โรงงานผลิตยางมะตอย PMA

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำ�เนินงาน
และการบริหารความเสี่ยง
38		 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
39		 การดำ�เนินงาน
44		 การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
36

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

37

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท

วัตถุดิบการผลิตอื่น
สารเคมีที่บริษัทฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยนํ้าและโพลิเมอร์
โมดิฟายด์แอสฟัลต์นำ� เข้ามาจากประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ
10 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 90
จะสั่งซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสั่ง
ซื้อยางที่มีแอมโมเนียต�่ำจากในประเทศมาใช้ในการผลิตยาง
มะตอย Natural latex modified asphalt cement

วัตถุดิบและการจัดหาวัตถุดิบ
ยางมะตอยแอสฟัลต์ซเี มนต์ ซึง่ ได้จากกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มัน
ดิบถูกน�ำมาใช้เป็นวัตถุดบิ หลักในการผลิตยางมะตอยน�ำ้ ยาง
มะตอยคัตแบค ยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และ
ยางมะตอย Natural latex modified asphalt cement ปัจจุบนั
กลุ่มบริษัทฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลั่นใน
ประเทศมาเลเซีย และสั่งซื้อจากโรงกลั่นอื่น ๆ ทั้งจากภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการลดความเสีย่ ง
ในด้านการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
เพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพือ่ การควบคุมต้นทุนวัตถุดบิ หลัก
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
•
		
		
•
		
		
		

Solvent เป็นสารเคมีทรี่ าคาจะแปรเปลีย่ นไปตามระดับ
ราคานาํ้ มัน สามารถสัง่ ซือ้ จากผูผ้ ลิตภายในประเทศและ
ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน
Emulsifiers เป็นสารเคมีทมี่ หี ลายประเภท สามารถสัง่ ซือ้
ทัง้ จากผูผ้ ลิตต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�ำหน่าย หรือ
สัง่ ซือ้ ภายในประเทศโดยราคาตลาดของวัตถุดบิ เหล่านี้
อยู่ในระดับราคาที่ค่อนข้างคงที่

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

การดำ�เนินงาน
		
		
		
•
		
		
		
		
		
•

สิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ทั้งนี้
กลุม่ บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตรายแรกในประเทศทีก่ รมทางหลวง
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว
ยางมะตอยน�ำ้ มันหรือคัตแบคแอสฟัลต์ (Cutback Asphalt)

เป็นการน�ำยางมะตอยมาผสมกับสารละลายปิโตรเคมี
(Petroleum Solvents) ให้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งจะเหมาะ
กับงานไพร์มโคท (Prime Coat) ปัจจุบนั ยางมะตอยชนิดนี้
ไม่เป็นที่นิยมใช้เพราะต้นทุนสูง และไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer
		 Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอยเกรดพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท
•
		
		
		
		
		
		
		
•
		
		
		
		
		
		
		

ยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซเี มนต์ (Asphalt Cement)

โรงกลัน่ ของกลุม่ บริษทั ฯ ในประเทศมาเลเซีย กลัน่ ยางมะตอย
เอซีจากน�้ำมันดิบชนิดหนัก โดยยางมะตอยเอซี นั้นมี
สัดส่วนร้อยละ 75 ของผลผลิตทีก่ ลัน่ ออกมาจากโรงกลัน่
ยางมะตอยเอซีนั้นมีหลายเกรด คือ 20/30 40/50 และ
60/70 บริษทั ฯ จะจัดซือ้ เพิม่ เติมจากโรงกลัน่ ยางมะตอย
ทัง้ ในและต่างประเทศในสภาวะทีค่ วามต้องการยางมะตอย
อยู่ในระดับสูง
ยางมะตอยนาํ้ หรือแอสฟัลต์อมิ ลั ชัน (Asphalt Emulsion)

เป็นการน�ำยางมะตอยเอซี น�้ำ และสารเคมีมาผสมเป็น
เนื้อเดียวกัน ท�ำให้ยางมะตอยน�ำ้ นัน้ ความเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ ด้วยการลดมลพิษจากการระเหย
ของน�้ำมันก๊าดสู่บรรยากาศ ยางมะตอยน�้ำ อิมัลซิไฟล์
แอสฟัลต์ไพร์ม (Emulsified Asphalt Prime) หรือ EAP
นัน้ ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ แทนยางมะตอยน�ำ้ มันหรือคัตแบก
แอสฟัลต์ (Cutback Asphalt) ซึง่ จะช่วยลดผลกระทบทาง

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ซึง่ ได้จากการผสมของสารประเภท Polymer กับยางมะตอย
เอซีให้เป็นเนือ้ เดียวกัน ซึง่ จะท�ำให้มคี ณ
ุ สมบัตเิ หนือกว่า
ยางมะตอยเอซี เช่น จุดอ่อนตัว (Softening Point) สูงขึน้
การยืดหยุน่ ตัว (Elastic Recovery) มากขึน้ ความสามารถ
ในการยึดเกาะตัว (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness
and Tenacity) ที่สูงขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ท�ำให้เกิดแรง
เสียดทานที่มากขึ้นบนพื้นผิวทางหลวง ท�ำให้เมื่อน�ำ
มาใช้ทำ� ผิวถนนทางหลวงและผิวทางวิง่ ขึน้ ลงสนามบิน
แล้วยางมะตอย PMA จะท�ำให้ถนนมีอายุการใช้งานที่
ยาวนานกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยางมะตอยเอซี
บริษทั ฯได้พฒ
ั นาการน�ำเอาน�ำ้ ยางพาราธรรมชาติเข้มข้น
มาผสมเข้าไปในยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์
หรือที่กรมทางหลวงเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่า ยาง
แอสฟัลต์ซเี มนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ
(Natural Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ พารา
เอซี (Para AC) ยางมะตอยพาราเอซี เหมาะส�ำหรับการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะผิวทางทีม่ ปี ริมาณการจราจร
สูง ในปี 2560 กลุม่ บริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
ยางมะตอย Para AC เกรดพิเศษ ทีป่ ระกอบด้วยยางพารา
ธรรมชาติเข้มข้นซึง่ สามารถลดกลิน่ และมลภาวะระหว่าง
การผลิตได้
มอดิฟายด์แอสฟัลต์อมิ ลั ชัน (Modified Asphalt Emulsion)

หรือพาราแอสฟัลต์อมิ ลั ชัน (Natural Rubber Modified
Asphalt Emulsion) เป็นเทคโนโลยีการผลิตยางมะตอยน�ำ้
ทีใ่ ช้นำ�้ ยางพาราเข้มข้นมาผสม และน�ำไปใช้ในงานฉาบผิว
ทางแบบพาราสเลอรีซ่ ลี (Para Slurry Seal) เหมาะส�ำหรับ
ฉาบทับผิวทางเดิมทีล่ นื่ มีรอยแตกรอยแยก จะช่วยท�ำให้
ผิวจราจรที่ฉาบแล้วมีความหยาบของผิวเพิ่มมากขึ้น มี
ความสามารถในการต้านทานการลืน่ ไถล (Skid Resistance)
ทีส่ งู ขึน้ ช่วยเพิม่ ความฝืดและเพิม่ ความสามารถในการ
ขับขี่ที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถเปิดการ
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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จราจรได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ชัว่ โมง การฉาบผิว
ทางแบบเดิมที่ใช้ยางมะตอยน�้ำทั่วไป ซึ่งใช้เวลานาน
มากกว่า 4 ชั่วโมง
ยางมะตอยชนิดผสมส�ำเร็จ (Premix) เป็นผลิตภัณฑ์
ส�ำเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุง 20 กิโลกรัมและสามารถน�ำ
ไปใช้งานได้ทนั ที เป็นการน�ำหินหรือมวลรวม (Aggregates)
ที่มีคัดพิเศษกับแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion)
หรือยางมะตอยน�ำ้ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มาโดยเฉพาะ เติมสารผสม
เพิม่ เพือ่ เพิม่ คุณสมบัตพิ เิ ศษช่วยในการยึดเกาะตัว ใช้งาน
ง่าย และสามารถท�ำเองได้ใช้งานเหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้
งานในการซ่อมแซมผิวจราจร ซ่อมหลุม ท�ำลูกระนาด
หรือเนินชะลอความเร็ว ทางเดิน รวมทัง้ ลานจอดรถและ
ใช้ในการตบแต่งพื้นที่
Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอย
เอซีผสมด้วยมวลสารที่มีคุณสมบัติคงทนต่อสภาวะ
อากาศทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู หรือต�ำ่ มาก มีความยืดหยุน่ ตัวสูง
(Elastic Recovery) และความสามารถในการเกาะติด
(Bonding) ทีส่ งู และเหนียวแน่น ใช้สำ� หรับหยอดรอยต่อ
ระหว่างช่วงพืน้ ผิวหรือถนนคอนกรีต เพือ่ ท�ำหน้าทีป่ ระสาน
รอยต่ อ คอนกรี ต และให้ ก ารหดตั ว และขยายตั ว ของ
คอนกรีตทีเ่ หมาะสมตามการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ
น�้ำมันก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas
Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ได้มาจากขัน้
ตอนการกลัน่ จากโรงกลัน่ ยางมะตอยทีป่ ระเทศมาเลเซีย
โดยบริษัทฯ เป็นผู้ขายให้ลูกค้าในภูมิภาคนี้

ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
•		
		
•
		
•
		
		

ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่าง
ประเทศ
น�้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน�้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่น
น�้ำมันและผู้ค้าน�้ำมัน
ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลืน่ ได้แก่ น�ำ้ มันเครือ่ ง น�ำ้ มันเกียร์
น�ำ้ มันไฮโดรลิค ทีส่ งั่ ซือ้ จากโรงกลัน่ ในประเทศเกาหลีใต้
และผู้ค้าน�้ำมันในประเทศ

โรงกลั่นยางมะตอยและการด�ำเนินการในมาเลเซีย

น้อยกว่าทีค่ วรจะเป็น อย่างไรก็ตามปริมาณการกลัน่ รวมตลอด
ทั้งปีนั้นสูงกว่าปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับสภาพความต้องการ
ของตลาด และเป็นที่น่าภูมิใจว่าโรงกลั่นของเรามีค่าความน่า
เชือ่ ถือ (Plant reliability) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 98.5 อีกทัง้ จากการที่ KBC
เดินเครือ่ งโดยยึดถือความปลอดภัยเป็นหัวใจส�ำคัญ โดยใช้ตวั
ชีว้ ดั อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม (HSSE) จะ
เป็นตัววัดส�ำคัญส�ำหรับทุก ๆ กิจกรรมของ KBC ท�ำให้สถิติ
จ�ำนวนชัว่ โมงการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ งโดยปราศจากการบาดเจ็บ
จากการท�ำงานถึงขัน้ หยุดงาน (Loss Time Injury) เพิม่ ขึน้ เป็น
ระยะเวลาถึง 4.7 ล้านชั่วโมงท�ำงาน และเรามุ่งมั่นในการเพิ่ม
มาตรฐานในการท�ำงานตลอดไป
โครงการที่ด�ำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาประกอบด้วย
การติดตั้งอาร์มขนถ่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่ท่าเรือ West Wharf เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการรับและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ โดยในขณะ
เดียวกันเจ้าของท่าเรือ West Wharf ได้มีการปรับปรุงสภาพ
ความแข็งแรงของท่าเรือเพือ่ การด�ำเนินงานอย่างยัง่ ยืนด้วย
ทางด้านการขยายตลาดยางมะตอยในมาเลเซีย KBC ได้
ด�ำเนินโครงการขยายตลาดไปยังมาเลเซียฝั่งตะวันออก โดย
KBC ได้รว่ มกับ M/S Senari Synergy Sdn. Bhd. ซึง่ เป็นบริษทั
รัฐวิสาหกิจ (State Government Linked Company) ในรัฐซา
ราวัค ในการจัดตัง้ บริษทั ร่วมทุน Borneo Asphalt Sdn. Bhd.
(“BA”) ซึ่งบริษัท BA ได้เริ่มการสร้างคลังสินค้ายางมะตอย
ในเมืองคูชิง รัฐซาราวัค ในประเทศมาเลเซียตะวันออกและ
คาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2561 ซึ่งจะเป็นช่วงเดียวกับที่
โครงการขยายทางหลวง Pan Borneo Highway Project เริ่ม
ต้องการยางมะตอยในการด�ำเนินโครงการ บริษทั BA จะมีการ
ขยายธุรกิจทีส่ อดคล้องกับสภาวะตลาดรวมถึงเป็นตัวผลักดัน
ในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพพร้อมเทคโนโลยีสำ� หรับ
การสร้างถนนในประเทศมาเลเซีย
ในปี 2560 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียนั้นคงที่
เนื่องจากไม่มีโครงการใหม่ ๆ และโครงการส่วนใหญ่ก็อยู่
ในระหว่างด�ำเนินการ ผู้ผลิตยางมะตอยในประเทศได้รับผล
กระทบจากสินค้ายางมะตอยราคาถูกจากประเทศสิงค์โปร์
เนื่องจากไม่มีก�ำแพงทางการค้า อย่างไรก็ตามในปี 2560
บริษทั KBC Trading Sdn. Bhd. ซึง่ เป็นบริษทั ในกลุม่ บริษทั ฯ
ที่ท�ำหน้าที่ขายยางมะตอยในประเทศมียอดขายยางมะตอย
อยูท่ ี่ 125,000 ตัน ซึง่ ถือเป็นปริมาณทีม่ นี ยั ยะส�ำหรับปริมาณ
ยอดขายยางมะตอยของทั้งกลุ่มบริษัทฯ

โรงกลั่นยางมะตอยซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย
Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. (“KBC”) นัน้ มีการ
ด�ำเนินงานทีม่ นั่ คงในช่วงปีทผี่ า่ นมา ในปี 2560 KBC สามารถ
กลั่นน�้ำมันดิบปริมาณ 9.6 ล้านบาร์เรล โดยได้ผลิตภัณฑ์เป็น ตลาดภายในประเทศ
ยางมะตอยคุณภาพสูง 1.21 ล้านตัน และผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศ
301,000 ตัน ปริมาณการผลิตของ KBC นัน้ ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย ในปี 2560 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1.3 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นแอสฟัลต์
ทีต่ งั้ ไว้สบื เนือ่ งมาจากปริมาณน�ำ้ มันดิบทีไ่ ด้รบั จากผูผ้ ลิตหลัก ซีเมนต์จำ� นวน 1 ล้านตัน และอีก 0.3 ล้านตันเป็นยางมะตอยน�ำ้
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

และยางมะตอยชนิ ด อื่ น ๆ อาทิ เ ช่ น คั ต แบคแอสฟั ล ต์
โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์และยางพารา natural latex
modified asphalt cement โดยความต้องการยางมะตอยเติบโต
ขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2559 อุปสงค์ของยาง
มะตอยที่เพิ่มขึ้นมาจากงบประมาณภาครัฐที่สูงและการเบิก
จ่ายใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการต่าง ๆ เพือ่
กระตุน้ เศรษฐกิจการลงทุน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและงบ
กลุ่มจังหวัดของรัฐบาลทีอ่ อกมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบาย
การสร้างถนนทีใ่ ช้ยางพาราธรรมชาติผสมยางมะตอย
ในฐานะผู้น�ำด้านการผลิตยางมะตอย บริษัทฯ ประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับลูกค้า จาก
คุณภาพสินค้าที่ยอดเยี่ยม การน�ำเสนอเทคโนโลยีและสินค้า
ใหม่สู่ตลาด บริการที่เหนือชั้น รวมถึงการส่งมอบสินค้าที่ตรง
ต่อเวลา ท�ำให้บริษทั ฯได้รบั ความไว้วางใจจาก กรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนท้องถิน่ และการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย ส�ำหรับการน�ำยางมะตอยผสมยางพารามา
ใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน
โครงการส�ำคัญ ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้
ส�ำหรับงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้
การฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (PARA SLURRY SEAL)
• ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
• ทางยกระดับดอนเมือง (ดอนเมือง-รังสิต)
• ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
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)
• โครงการซ่อมและบูรณะผิวทางขับ ทางวิ่ง สนามบิน
		 สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
• โครงการบูรณะผิวทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอย
		 แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) เกรด 40-50 ของ
		 กรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 305 รังสิต-นครนายก
• โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยโพลิ
		 เมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (Polymer Modified
		 Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง บน
		 ทางหลวงหมายเลข 1 นครสวรรค์-สลกบาตร
•		 โครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบท ด้วยยางมะตอยผสม
		 ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Modified Asphalt
		 Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท แยก
		 ทางหลวงหมายเลข 2148- บ้านปะค�ำ อ�ำเภอด่านขุนทด
		 จังหวัดนครราชสีมา
• โครงการเสริ ม ผิ ว ทางแบบพอรั ส แอสฟั ล ต์ ค อนกรี ต
		 (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวงชนบท บนถนน
		 ราชพฤกษ์ ช่วงวงเวียนพระรามห้า-คลองมหาสวัสดิ์
• งานปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
		 เพื่อขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวาย
		 พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
		 มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์
		 (Asphalt Cement) เกรดพิ เ ศษสมรรถนะสู ง (High
		 Performance Pavement)
รายงานประจำ�ปี 2560
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กลุม่ บริษทั ฯ มีโรงงานผลิตและคลังเก็บยางมะตอยทีต่ งั้ อยูใ่ น
จุดศูนย์กลางของแต่ละภูมภิ าค เช่น ทีจ่ งั หวัดกรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฏร์ธานี เพื่อความ
พร้อมในการให้บริการอย่างทั่วถึงและรองรับความต้องการ
ของลูกค้าในทุกภูมภิ าค การมีโรงงานทีก่ ระจายไปทัว่ ภูมิภาค
เช่นนี้ ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถส่งสินค้าให้กับลูกค้าใน
ประเทศและประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ด้วย
รถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มากกว่า 300 คัน ท�ำให้
กลุ่มบริษัทฯ คงความเป็นผู้น�ำไว้ได้ในตลาดในประเทศ
โดยทีมขายและการตลาดในประเทศของทิปโก้แอสฟัลท์ รับ
ผิดชอบดูแลลูกค้ามากกว่า 550 ราย ครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 37 ปี ด้วยทีมพนักงาน
ขายทีม่ คี วามช�ำนาญและสามารถให้คำ� แนะน�ำสินค้าแก่ลกู ค้า
ได้เป็นอย่างดี รวมถึงทีมเทคนิคบริการที่มีวิศวกรซึ่งความ
เชีย่ วชาญและช�ำนาญทางด้านงานทางโดยเฉพาะ คอยแนะน�ำ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้า ณ จุดทีล่ กู ค้าท�ำงาน รวม
ไปถึงการตรวจเช็คและปรับเทียบเครือ่ งจักรให้สามารถท�ำงาน
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้การท�ำงานของลูกค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและน�ำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้น�ำวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
(Customer Relationship Management) มาใช้ในการศึกษา
เพือ่ ให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุม่ ได้อย่าง
ถูกต้อง โดยได้จัดท�ำการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าใน
แต่ละปี ซึ่งผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององค์กร
โดยระดับความพึงพอใจที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

ตลาดต่างประเทศค้าส่ง
ปี 2560 ถือเป็นปีที่ท้าทายส�ำหรับตลาดต่างประเทศ โดย
ตลาดต่างประเทศนัน้ มีภาพรวมทีส่ ดใสในช่วงไตรมาส 1 และ
ไตรมาส 2 ของปี อย่างไรก็ตามอุปทานยางมะตอยทีล่ ดลงและ
ยางมะตอยราคาถูกจากแถบตะวันออกกลางที่ส่งไปยังตลาด
อินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคา
ขาย โดยยอดขายรวมในตลาดต่างประเทศส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยอยู่ที่มากกว่า 1.1 ล้านตัน
อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดในประเทศจีนสูงขึ้นร้อยละ 5
เทียบกับปี 2559 อย่างไรก็ตามอุปทานจากโรงกลัน่ ในประเทศ
จี น ก็ ม ากพอส� ำ หรั บ อุ ป สงค์ ส ่ ว นใหญ่ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท� ำ ให้ ก าร
แข่งขันด้านราคาของส�ำหรับยางมะตอยที่ประเทศจีนต้องน�ำ
เข้านั้นอยู่ในสภาวะคงที่ บริษัทฯ มียอดขายไปยังประเทศจีน
มากกว่าในปี 2559 ร้อยละ 15
ยอดขายส่ ง ไปยั ง ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย ลดลงอย่ า งมี นั ย ยะ
เนือ่ งจากการแข่งขันทีร่ นุ แรง นอกจากนี้ การแข่งขันด้านราคา
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กับโรงกลัน่ ในประเทศก็สร้างความล�ำบากในการส่งออก แต่ใน
ทางกลับกัน ส่วนแบ่งทางการตลาดไปยังประเทศเวียดนามนัน้
กลับมาอย่ใู นระดับทีส่ งู อีกครัง้ เมือ่ เทียบกับปี 2559 ท่ามกลาง
การแข่งขันทีร่ นุ แรง จากความมุ่งมั่นของเรา การส่งออกยาง
มะตอยไปยังประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นในแต่ละปี ๆ
การส่งออกยางมะตอยไปยังประเทศออสเตรเลียนัน้ ลดลงจาก
ปี 2559 เนือ่ งมาจากยางมะตอยทีไ่ ด้มาตรฐานตามมาตรฐาน
ของประเทศออสเตรเลียนัน้ ลดลงตัง้ แต่ชว่ งต้นปี ลูกค้าหลักใน
ประเทศออสเตรเลียยังคงเป็นบริษัทย่อยในออสเตรเลียของ
บริษัทโคลาส
จากการที่โรงกลั่น KBC นั้นสามารถผลิตยางมะตอยเกรด
พิเศษได้ บริษทั ฯสามารถทีจ่ ะส่งออกไปยังตลาดทีอ่ ยูไ่ กลกว่า
เดิม เช่น ฮาวายและประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งยอดขายในส่วนนี้
สามารถชดเชยยอดขายทีล่ ดลงจากตลาดบางประเทศได้ นอก
เหนือจากทีก่ ล่าวมาข้างต้น เรายังมีการส่งออกยางมะตอยไป
ยังประเทศพม่าอีกด้วย
ในปี 2560 ถึงแม้จะมีโอกาสในการท�ำ Arbitrage จากผู้ผลิต
ในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งยางมะตอยที่ส่งไปยังอินเดีย
และบังคลาเทศ บริษทั ฯ ยังสามารถรักษายอดขายไปยังตลาด
เหล่านี้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มียางมะตอยเกรดพิเศษ VG จาก
โรงกลัน่ KBC รวมถึงมีพนั ธมิตรใหม่ทแี่ น่นแฟ้นส�ำหรับการส่ง
ออกยางมะตอยไปประเทศอินเดีย

ตลาดต่างประเทศค้าปลีก
อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดเวียดนามนั้นลดลงในปี 2560
เนือ่ งมาจากการชะลอการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐรวมถึงฝน
ทีต่ กลงมาอย่างต่อเนือ่ งในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี ท�ำให้
ผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องมีการกักเก็บสินค้า และท�ำให้ราคายาง
มะตอยยากที่จะมีการปรับตัวสูงขึ้น บริษัทย่อยในเวียดนามADCo ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได้ รวม
ถึงประสบความส�ำเร็จแนะน�ำการใช้ยางมะตอยเกรดพิเศษ
ส�ำหรับการซ่อมและสร้างผิวการจราจรของสนามบิน
รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเริ่มด�ำเนินการตามแผนพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซึ่งน�ำไปสู่อุปสงค์ยาง
มะตอยที่สูงขึ้นในปี 2560 โดยโครงการก่อสร้างทางหลวง
พิเศษนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในเกาะสุมาตราและจาวา ท�ำให้มี
การสร้างจ�ำนวนถังกักเก็บยางมะตอยเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก
ในปี 2560 บริษัทย่อยที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย-ABS มียอด
ขายที่เติบโตถึงร้อยละ 55 บริษัท ABS ได้มีการจ�ำหน่ายยาง
มะตอยเกรดพิเศษเพื่อใช้ในการก่อสร้างสนามบินใหม่และ
ทางหลวงพิเศษรวมถึงส่งเสริมการใช้ยางมะตอยเกรดพิเศษ
ในการสร้างถนนในปี 2561

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

ในปี 2560 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศกัมพูชานั้นมีการ
เติบโตอย่างมากสืบเนือ่ งมาจากการเลือกตัง้ ในประเทศทีก่ ำ� ลัง
จะเกิดขึ้น บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา-TAC ยังคงรักษา
การเป็นผู้น�ำในตลาด โดยสามารถจ�ำหน่ายยางมะตอยเพื่อ
ใช้ในการก่อสร้างสนามบินนานาชาติที่เสียมเรียบและถนน
ในประเทศ
อุ ป สงค์ ย างมะตอยในประเทศจี น นั้ น เติ บ โตน้ อ ยกว่ า คาด
เนื่องจากความล่าช้าของโครงการในการสร้างถนน รวมถึง
ปริมาณยางมะตอยในคลังสินค้าที่อยู่ในระดับสูง ท่ามกลาง
สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากโรงกลั่นภายในประเทศ และ
อ�ำนาจการต่อรองของลูกค้าและผู้รับเหมาที่สูง บริษัทย่อยใน
ประเทศจีนยังคงมีผลประกอบการทีด่ ี โดยการทีไ่ ด้รบั การช�ำระ
หนีค้ นื จากรายการหนีส้ งสัยจะสูญเป็นหนึง่ ในปัจจัยสนับสนุน

มีส่วนช่วยสนับสนุนให้กลุ่มบริษัทฯ บรรลุพันธกิจ 2563 โดย
การเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินค้าไปยังจุดหมายที่
ไกลขึ้น
ทีมงานบริหารกลุม่ ธุรกิจเรือบริหารและด�ำเนินงานกองเรือภาย
ใต้ระบบการจัดการทีไ่ ด้มาตรฐานระดับสูงและแนวทางปฎิบตั ิ
ที่เป็นเลิศทางอุตสาหกรรม โดยมีตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
หลัก (KPIs) ตามแนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหาร
จัดการเรือบรรทุกสินค้า (Tanker Management and SelfAssessment) และตามมาตรฐานการตรวจเรือของ OCIMF/
VIQ guidelines
การด�ำเนินงานของฝ่ายเช่าเรือสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของ
ยอดขายในเขตเอเชียแปซิฟคิ เป็นอย่างมาก และรองรับความ
ต้องการใช้เรือในกลุ่มธุรกิจเรือ
กลุ่มธุรกิจเรือ
ด้วยนโยบายที่รอบคอบ กลุ่มธุรกิจเรือ ใช้ก�ำลังการขนส่งร้อย
กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของ ละ 60-70 ของก�ำลังการขนส่งทั้งหมดส�ำหรับความต้องการ
กลุ่มบริษัทฯ ด้วยการวางกลยุทธ์ด้านการจัดส่งสินค้าทางเรือ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเช่าเรือจากภายนอกส�ำหรับส่วนที่เหลือ
ทีช่ ดั เจนเพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านการจัดส่งสินค้าของ และในปี 2560 กลุ่มธุรกิจเรือ ได้ท�ำสัญญาเช่าเรือระยะยาว
กับเรือบรรทุกยางมะตอยภายนอกทั้งหมด 4 ล�ำ
แผนกการค้าและซัพพลายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
กลุ่มธุรกิจเรือรับผิดชอบการบริหารและด�ำเนินงานของเรือ
บรรทุกยางมะตอย ทั้งหมดจ�ำนวน 10 ล�ำ รวมขนาดบรรทุก
48,969 เมตริกตัน เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการด้านการขนส่ง
ของกลุม่ บริษทั ฯ โดยในปี 2560 กองเรือบรรทุกยางมะตอยได้
รับการส่งมอบ “TASCO TARA - เรือทาสโก้ ทารา” (น�้ำหนัก
บรรทุกรวม 12,000 ตัน) เรือบรรทุกยางมะตอยอันล�ำ้ สมัยนีจ้ ะ
รายงานประจำ�ปี 2560
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง
ตัง้ แต่ปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ตัง้ หน่วย
งานบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Office) ขึน้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ก�ำหนดแนวทางและด�ำเนินงานติดตาม
ดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสม
และเพียงพอในแต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีห้ น่วยงานบริหาร
ความเสีย่ งมีหน้าทีใ่ นการร่วมประสานงานกับหัวหน้าแผนกของ
แต่ละหน่วยงานในบริษทั ฯ รวมไปถึงเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั การแต่งตัง้
เป็นผูด้ แู ลและประสานงานด้านความเสีย่ ง (Risk Champions &
Risk Officers) อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้แน่ใจว่าการบริหารความเสีย่ ง
และกิจกรรมการควบคุมความเสีย่ งภายใน (internal controls)
ได้ดำ� เนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ หน่วยงาน
บริหารความเสี่ยงด�ำเนินงานภายใต้ก�ำหนดกรอบการบริหาร
จัดการความเสีย่ งระดับองค์กร และมีหน้าทีร่ ายงานผลแก่คณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการบริหาร และ คณะ
ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) กรรมการบริษทั
และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) คณะ นโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management Committee) ถูกจัดร่างขึน้ โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ฯ
ได้ดำ� เนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ทัง้ นีน้ โยบาย และระดับความเสี่ยงที่องค์กรรับได้ โดยมีการบ่งชี้ความเสี่ยง
ในการบริหารความเสีย่ งได้ถกู ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้แน่ใจว่า ความ ประเมินโอกาสและผลกระทบจากความเสีย่ ง แผนการบริหาร
เสี่ยงหลัก ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการระบุ (identify) โดย ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
พิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ขณะที่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยง
ด้ ว ยความรอบคอบและมี ค วามพร้ อ มในการรั บ มื อ กั บ ทุ ก
สถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise
Risk Management Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยยังคงด�ำเนินงานเชิงรุกในด้านการระบุและบ่งชี้ความไม่
แน่นอนซึง่ เกีย่ วโยงกับกลยุทธ์ (Strategies) และวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินงาน (Business objectives) ของบริษัทฯ ทาง
กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเพิ่มขอบข่ายการบริหารจัดการ
ความเสีย่ งขององค์กรโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานหลัก เริม่ จาก
ทุกสายงานและบริษทั ย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือ
โรงงานยางมะตอย โรงกลัน่ ยางมะตอย และในอนาคตจะรวม
ถึงกลุ่มบริษัทย่อยและธุรกิจในต่างประเทศที่ทางกลุ่ม บริษัท
ทิปโก้แอสฟัลท์เข้าไปถือครองหุ้นในสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญ
(คือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด)
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและ
สินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกัน ที่มีกับธนาคาร
ไทยและธนาคารต่างชาติทมี่ ชี อื่ เสียงซึง่ มีวงเงินรวมกว่า 48,000
ล้านบาท หรือ 1,350 ล้านเหรียญสหรัฐ จากการทีร่ าคาน�ำ้ มันดิบ
ทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ มีความต้องการสินเชือ่
ส�ำหรับการจัดซื้อน�้ำมันดิบน้อยลง นอกจากนี้ กระแสเงินสด
จากการด�ำเนินงานทีแ่ ข็งแกร่ง (อันเนือ่ งมาจากเครดิตทางการค้า
90 - 120 วัน) ส่งผลให้ความต้องการแหล่งเงินทุนระยะสัน้ และ
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระดับต�่ำ

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้ง
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน อัตรา
ดอกเบีย้ และความเสีย่ งจากความผันผวนของราคานาํ้ มัน ทีผ่ า่ น
มากลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งทางการเงินเหล่านี้
โดยที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งก�ำไรแต่อย่างใด
ฝ่ายการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ ให้บริการความช่วยเหลือฝ่ายงาน
ต่าง ๆ อาทิ เช่น ให้คำ� แนะน�ำเกีย่ วกับการบริหารเงิน (Treasury
Advice) การจัดหาแหล่งเงินทุน (Funding) การให้ความช่วย
เหลือในด้านบริหารและความเสีย่ ง รวมไปถึงการประสานงานกับ
ตลาดการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินอันเกี่ยวข้อง
กับผลการด�ำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ด้วย การน�ำตราสาร
ทางการเงินมาใช้ได้ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายที่
ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งได้ก�ำหนด
แนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินรวมถึงการประกัน
ความเสีย่ งของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตา่ ง ๆ (Commodity Hedging)
อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึง
ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดขึ้น
จากการจัดซือ้ วัตถุดบิ และรายรับจากการส่งออกเป็นเงินสกุล
ต่างประเทศความเสี่ยงนี้ได้ถูกบริหารไปแล้วบางส่วน ผ่าน
กลยุทธ์การกู้เงินและรายได้การจากส่งออกอยู่ในเงินสกุล
เดียวกัน อย่างไรก็ตาม กลุม่ บริษทั ฯ มีสญ
ั ญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ส�ำหรับยอดเงินกู้และต้นทุนที่อยู่ในรูปของเงินตราสกุลต่าง
ประเทศ ซึ่งทั้งหมดมีอายุน้อยกว่า 6 เดือน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุม่ บริษทั ฯ ใช้เครือ่ งมือทางการเงินสัญญาแลกเปลีย่ นอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงิน
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
กูร้ ะยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบีย้ คงที่ และพิจารณาโอกาสทีจ่ ะ
กลุม่ บริษทั ฯ มีการทบทวนนโยบายความเสีย่ งด้านสินเชือ่ และ เข้าท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยอีกส�ำหรับเงินกู้ระยะ
ประเมินโอกาสทีค่ วามเสีย่ งอาจเกิดขึน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ ซึง่ รวม ยาวอื่น ๆ ในอนาคต
ถึงการทบทวนและประเมินผลความเสีย่ งด้านสินเชือ่ กับลูกค้า ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานํ้ามัน
กลุม่ บริษทั ฯ นอกจากนัน้ กล่มุ บริษทั ฯ ยังมีขนั้ ตอนการก�ำหนด
ราคาของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมได้ปรับตัวขึ้นในช่วงปีที่ผ่าน
อ�ำนาจอนุมัติวงเงินอย่างชัดเจน
มาสอดคล้องกับราคาน�้ำมันดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับ
ทั้งนี้ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ 45-66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นโยบายประกันความเสี่ยง
น้อยมาก ขณะทีก่ ารเรียกช�ำระหนีจ้ ากลูกหนีก้ ารค้าของหนึง่ ใน ของบริษัทฯ นับได้ว่ามีประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนับสนุน
บริษทั ลูกทีป่ ระเทศจีนสามารถเรียกเก็บได้ดขี นึ้ ตามเป้าทีผ่ า่ นมา ผลก�ำไรการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องขณะ
กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มความพยายามในการติดตามเรียกเก็บ ที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเหล่านี้ได้ และเพื่อ
ช�ำระหนีจ้ ากลูกหนี้ และเพือ่ เป็นการลดความเสีย่ งด้านสินเชือ่ ป้ อ งกั น ความผั น ผวนของมู ล ค่ า สิ น ค้ า ทั้ ง น�้ ำ มั น ดิ บ และ
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป กลุ่มบริษัทฯ ประเมินกลยุทธ์การบริหาร
เลือกใช้บริการเฉพาะจากธนาคารที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ความเสีย่ งอย่างรอบคอบส�ำหรับการน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบในแต่ละ
ภายในประเทศนั้น ๆ (Reputable Local Bank) ธนาคารต่าง cargo การใช้ 4-Way Collar เป็นเครื่องมือการป้องกันความ
ประเทศ (International Bank) รวมถึงกลุ่มสถาบันการเงิน เสีย่ งทีบ่ ริษทั ฯ เลือกใช้ในกรณีความเสีย่ งต้นทุนของน�ำ้ มันดิบ
พันธมิตรอื่น ๆ
ที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงของรายได้ของผลิตภัณฑ์ที่
ไม่ใช่ยางมะตอยในกรณีขาลงจะป้องกันความเสี่ยงผ่านการ
ขาย SWAP
รายงานประจำ�ปี 2560
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ความเสี่ยงของแหล่งผลิตน�้ำมันดิบหนัก

การบาดเจ็บจนสูญเสียเวลาท�ำงาน นับเป็นสถิติที่เยี่ยมยอด
การจัดส่งน�้ำมันดิบหนักภายใต้สัญญาซื้อขายน�้ำมันดิบหนัก ส�ำหรับองค์กร แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมโรงกลั่นด้วย
ระยะยาวในปี 2557 ยังเป็นไปอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพ KBC ยังคงให้ความส�ำคัญกับคุณค่าหลักทัง้ ห้าของกล่มุ บริษทั ฯ
ซึ่งท�ำให้โรงกลัน่ ยางมะตอยของกลุม่ บริษทั ฯ มีวตั ถุดบิ ในการ
ผลิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการด้านการขายได้อย่างต่อเนือ่ ง •		 จาก Teamwork ที่เข้มแข็ง ท�ำให้ทางโรงกลั่นสามารถ
นอกเหนือไปจากนัน้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้พยายามในหลาย ๆ ด้าน 		 บรรลุวตั ถุประสงค์การท�ำงาน (KPI) ด้านความปลอดภัยและ
เพื่อการกระจายแหล่งซื้อน�้ำมันดิบหนักไปในหลายแหล่งเพือ่ 		 ลดความเสีย่ งลงได้จนอยูใ่ นระดับ As Low As Reasonably
ลดความเสีย่ งจากการพึง่ พาการน�ำเข้าน�ำ้ มันดิบหนักจากแหล่ง 		 Practicable (ALARP)
ใดแหล่งหนึง่ โดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ทางกลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี าร •		 การเน้นคุณธรรม ( Integrity) ได้สะท้อนในการด�ำเนิน
ก�ำหนดประเภทของน�้ำมันดิบหนักที่เลือกใช้ท�ำให้สามารถเข้า 		 งานประจ�ำวัน รวมถึงในขั้นตอนการตรวจสอบเชิง Risk
ถึงแหล่งขายน�ำ้ มันดิบหนักใหม่ ๆ รวมถึงกลุม่ เครือข่ายซัพพลาย 		 Based Inspection (RBI) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
เออร์ทกี่ ว้างขึน้ นอกจากนีก้ ลุม่ บริษทั ฯ ยังได้พจิ ารณาปรับปรุง 		 (ISO standard) เพือ่ ให้แน่ใจว่าการใช้งานเครือ่ งจักรต่างๆ
โครงสร้างพืน้ ฐานของโรงกลัน่ เพือ่ ปรับปรุงเพิม่ ความสามารถ 		 อยู่ภายใต้ขอบเขตของความปลอดภัย
ในการรองรับและกลัน่ นํา้ มันดิบได้หลากหลายประเภทมากขึน้ •		 งานทุกอย่างในโรงกลัน่ จะต้องผ่านการวิเคราะห์ประเมิน
สามารถผลิตสินค้าทีไ่ ด้รบั การยอมรับในเชิงพาณิชย์เพือ่ ตอบ 		 อันตรายจากงาน (Job Hazard Analysis) และอนุมตั โิ ดย
สนองความต้องการของตลาดได้หลากหลายมากขึ้น
		 ผูจ้ ดั การทัว่ ไปอาวุโสของทางโรงกลัน่ กิจกรรมประจ�ำวัน
		 นี้ถูกเตรียมขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานโรงกลั่นทุกคน
ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น
โรงกลั่น Kemaman bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) 		 ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ (Prudence) โดย
ได้ให้ความส�ำคัญเรื่องการบริหารความเสี่ยงในระดับสูง โดย 		 จ�ำแนกงานที่สลับซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ ตามขั้น
มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องครอบคลุมในทุกส่วนงาน ใน 		 ตอน รวมถึงการวิเคราะห์หาความเสีย่ งในแต่ละขัน้ ตอน

การด�ำเนินงานของโรงกลั่น KBC ที่มีการด�ำเนินงานแบบต่อ
เนื่อง จักต้องค�ำนึงถึงความเสี่ยงทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงการ
ด�ำเนินงาน โดยการด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงจะเน้นถึงค่า
นิยมร่วมขององค์กรด้านการปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ (Prudence)
โดยความเสีย่ งต่าง ๆ ทีม่ ากเกินไปและไม่จ�ำเป็นควรหลีกเลีย่ ง
ให้หมด ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมา โรงกลัน่ ได้ให้ความส�ำคัญแก่
การบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นที่การจัดการประเด็นความ
เสี่ยงของธุรกิจโดยรวมที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินงานของโรง
กลั่น โดยหัวใจของการบริหารความเสี่ยงอยู่ที่การประเมิน
ทั้งความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมรวมถึงความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นมา

ความปลอดภัยของพนักงาน ชุมชมรอบข้าง และทรัพย์สิน
ขององค์กร เป็นประเด็นหลักที่พนักงานของโรงกลั่น KBC ทุก
คนให้ความส�ำคัญอย่างมากทีส่ ดุ การด�ำเนินงานของโรงกลัน่
ทัง้ หมดไม่วา่ กิจกรรม นัน้ ๆ จะใหญ่หรือเล็กเพียงใด จะเน้นไป
ที่ความปลอดภัยของพนักงานและทรัพย์สินขององค์กรเป็น
หลัก โรงกลั่น KBC ได้ด�ำเนินการซ่อมบ�ำรุงปรับปรุงโรงงาน
และเครือ่ งจักรอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนีใ้ นปี 2560 ยังมีการ
ตรวจสอบโครงสร้างของถังเก็บน�ำ้ มันดิบและผลิตภัณฑ์รวมถึง
การซ่อมบ�ำรุง ผลที่ได้คือ ทางโรงกลั่นสามารถผ่าน 4.6 ล้าน
ชั่วโมงการท�ำงานโดยปราศจากการเกิดอุบัติเหตุที่ท�ำให้เกิด
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

•		 รักษาค�ำมั่น (Commitment) ในเรื่องความปลอดภัยนับ
		 เป็นประเด็นส�ำคัญสุดในการด�ำเนินงานรวมถึงการซ่อม
		 บ�ำรุงและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงกลั่น
•		
		
		
		
		

และท้ายสุด การเปิดใจยอมรับสิง่ ใหม่ (Open Mindness)
เพื่อการแบ่งปันความรู้ และน�ำความรู้มาประยุกต์ใช้
ภายในทีมงานจะมีการนัดประชุมกันเป็นประจ�ำ เพื่อ
ทบทวนวิเคราะห์กิจกรรมหรือพื้นที่ปฏิบัติงานที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ความสามารถในการด�ำเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพ (Reliability)
นับเป็นเครื่องชี้ภาวะการด�ำเนินงานของโรงกลั่นที่ส�ำคัญมาก
ประการหนึง่ ซึง่ สะท้อนถึงความส�ำเร็จในการพยายามบริหาร
ความเสีย่ งของทีมงานด้วย โรงกลัน่ KBC สามารถด�ำเนินการ
ผลิต โดยมีเสถียรภาพ (Reliability) โดยในปี 2560 KBC มี
Reliability อยูท่ รี่ อ้ ยละมากกว่า 98.5% สะท้อนถึงความพยายาม
และความส�ำเร็จของโรงกลัน่ นอกจากนี้ KBC ได้การรับรองระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 19000 และ ISO 14001 และ
OHSAS 180001 ต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนปี 2561 จาก
ทีมตรวจสอบรับรองคุณภาพ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานการ
ด�ำเนินงานและกระบวนการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้มาตรฐานของทาง
โรงกลั่น

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

ทีมขายและการตลาดของ KBC ได้มีการพิจารณาถึงประเด็น
ความเสีย่ งทัง้ ในเชิงกลยุทธ์และเชิงการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้แน่ใจ
ว่าธุรกิจยางมะตอยในตลาดประเทศมาเลเซียนั้น สามารถ
ด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง การที่สินค้าบางตัวที่ไม่สามารถ
ผลิตได้จากโรงกลั่น หรือ คู่แข่งที่เป็นบริษัท trading ต่าง
ประเทศ ยังคงเป็นความเสี่ยงด้านการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ
ขณะที่ทางบริษัทได้มีการวางแนวทางบริหารจัดการความ
เสี่ยงเหล่านี้แล้ว

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ
อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึน้ อยูก่ บั งบประมาณและนโยบาย
ของรัฐบาลเป็นส�ำคัญ ดังนัน้ ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลจึง
มีบทบาทส�ำคัญกับความต้องการของตลาดยางมะตอย

ในปี 2559 รัฐบาลอนุมตั กิ รอบวงเงินงบประมาณประจ�ำปีจำ� นวน
113,500 ล้านบาท ส�ำหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนและ
งบประมาณอยูใ่ นระดับสูงในปี 2560 ตามแผนพัฒนาประเทศ
5 ปีทมี่ งุ่ เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานและการสร้างเครือ
ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์
ข่าย นอกจากนีง้ บประมาณในปี 2561 ทีป่ ระกาศในช่วงเดือน
ความผันผวนของราคาวัตถุดบิ ถือเป็นปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญมาก สิงหาคม 2560 ได้เริม่ เบิกจ่ายแล้ว ตัง้ แต่ไตรมาส 4 ในปี 2560
กลุม่ บริษทั ฯ ได้พยายามอย่างต่อเนือ่ งทีจ่ ะลดความเสีย่ งด้าน ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ
นี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุก
โรงกลัน่ ในทวีปเอเชียโดยการติดต่ออย่างสมาํ่ เสมอ ในปัจจุบนั ความเสีย่ งด้านตลาดต่างประเทศในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา จะเน้น
ความเสีย่ งด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ได้ลดลงเพราะกลุม่ บริษทั ฯ ไปทีป่ ระเด็นอุปทานของยางมะตอยในภูมภิ าค อันสืบเนือ่ งมา
สามารถจัดหายางแอสฟัลต์ซเี มนต์ได้โดยตรงจากโรงกลัน่ ยาง จากการเพิม่ อัตราการผลิตจากประเทศจีน และ อินโดนีเซีย รวม
มะตอยของกลุม่ บริษทั ฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการ ถึงยางมะตอยทีม่ าจากแหล่งผลิตในตะวันออกกลางทีส่ ง่ ไปใน
ขยายเครือข่ายพันธมิตร ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถจัด ประเทศเวียดนาม ในขณะที่ด้านอุปสงค์ยางมะตอยค่อนข้าง
ซื้อจากแหล่งวัตถุดิบใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในราคา คงที่ในตลาดหลัก ๆ เหล่านี้ ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้เกิดภาวะ
การแข่งขันทางด้านราคาของตลาดส่งออกไปยังประเทศจีน
เหมาะสม
และกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไร
ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ
ก็ตาม ทางกลุม่ บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งความผันผวน
กลุ่มบริษัทฯ เป็นทั้งเจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่ง ด้านอุปสงค์ อุปทานของตลาดและได้ดำ� เนินกลยุทธ์การกระจาย
ยางมะตอยทั้งหมด 10 ล�ำ กลุ่มบริษัทฯ เรือ ให้ความส�ำคัญ ความเสี่ยงด้านตลาด นอกจากนี้ การที่ทางกลุ่มบริษัทฯ มี
ในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือ ตามกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากโรงกลั่น KBC กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
ของการขนส่งทางเรือและกิจกรรมกระบวนการขายและจัดซือ้ เปิดตลาดใหม่ ๆ ไปในภูมภิ าคใหม่ ๆ นอกเหนือจากแถบประเทศ
ของกลุ่มบริษัทฯ การบริการขนส่งสินค้าทางเรือที่ทันสมัยของ เดิมที่มีอยู่ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ และ สหรัฐอเมริกา ด้วย
กลุม่ บริษทั ฯ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการสนับสนุนยอดขายใน ปริมาณการส่งออกที่มากระดับหนึ่ง
แถบเอเซียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความ ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
เสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อจ�ำกัดทางการขนส่ง
กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในพื้นที่จัดเก็บสินค้า (Depot) และ
กลุ่มบริษัทฯ เรือ ด�ำเนินงานอย่างรอบคอบระมัดระวัง โดยมี โรงงานยางมะตอยต่าง ๆ ในหลายพื้นที่ในประเทศกัมพูชา
เป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บ จีน อินโดนีเชีย และเวียดนาม ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับ
และการรั่วไหลของน�้ำมันลงสู่ทะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนี้ ความเสีย่ งทางด้านการด�ำเนินงานต่าง ๆ ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เรือยังได้รับความคุ้มครองความ ให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับต้น
เสี่ยงจากกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นหนึ่ง
ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารริเริม่ โครงการต่าง ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์อาทิ เช่น
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่ส�ำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ คือ การ โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ซึ่งได้เริ่มท�ำ
ขาดแคลนบุคลากรทีไ่ ด้ผา่ นการฝึกอบรมอย่างดี ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ มาตัง้ แต่ปี 2560 และได้มกี ารปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ ง
ได้พยายามอย่างต่อเนือ่ งในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
เพือ่ ให้มคี วามพร้อมสามารถรับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรม
นี้ได้เป็นอย่างดี
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะกรรมการบริษัทฯ
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 		 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายโก บัน เฮ็ง 		 รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 		 กรรมการอิสระ
4. นายนพพร เทพสิทธา 		 กรรมการอิสระ
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 		 กรรมการอิสระ
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม 		 กรรมการอิสระ
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย 		 กรรมการอิสระ
8. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 		 กรรมการ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 		 กรรมการ
10. นายจ๊าคส์ ลีออสท์ 		 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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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

กรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

3.

เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร

ชือ่ และจ�ำนวนกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ คือ
กรรมการคนใดคนหนึง่ ของกรรมการกลุม่ ทีห่ นึง่ และกรรมการ
คนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราส�ำคัญของบริษทั ฯ กรรมการกลุม่ ทีห่ นึง่ ได้แก่
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจ๊าคส์ ลีออสท์ นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
และนายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มที่สอง ได้แก่ นางสาว
ลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ
ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

4.

มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
1.
		
		
		

5. ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้าม
		 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในนิยาม
		 กรรมการตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และค�ำนิยามของบริษทั ฯ
กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียน
ได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยทีไ่ ม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการปฎิบตั หิ น้าที่
ของการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทฯ

คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่
น้อยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบห้าคน และกรรมการ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ 1. ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการ
		 ออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึง่ ในสามเป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวน
ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
		 กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
		 ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
		 กรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
		 ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
3. คณะกรรมการบริษทั ฯ เลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธาน
		 กรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองประธาน 2. ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจาก
		 กรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าทีต่ ามข้อบังคับ 		 ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ง
		 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68
		 บริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
		 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้า
4. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ไม่เป็นบุคคล 		 เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
		 เดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความรับผิด 		 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
		 ชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
		 มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบ
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 		 ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนกรรมการ
		 และชัดเจนและจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ 		 ที่ยังเหลืออยู่
		 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียง
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
		 เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 3. ประธานกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูท้ ำ� การ
กลั่นกรองและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ 4. นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้น
		 จากต�ำแหน่งเมื่อ
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้
		 4.1 ตาย
1. มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
		 4.2 ลาออก
2. เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชย 		 4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
		 กรรมหรือการอุตสาหกรรม และมีทักษะ/ความสามารถ 		 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
		 ในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กรและก�ำหนดทิศทางใน 		 4.5 ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
		 การด�ำเนินงาน
รายงานประจำ�ปี 2560
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5.

เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์

2. ทบทวน พิจารณาและอนุมตั ิ งบประมาณและประมาณการ
6. กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีทอี่ ายุครบ 		 ทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
		 75 ปี จนครบก�ำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการด�ำรงต�ำแหน่ง 		 การลงทุน
		 กรรมการ
3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษัทฯ และผลประกอบการ
7. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออก 		 ของบริษทั ฯ และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้มคี วามเหมาะสม
		 ต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไป 		 ต่อสภาพการณ์อย่างสม�่ำเสมอ
		 ถึงบริษัทฯ
4. ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่
		 ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดก�ำลังคน

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบการ
ดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่
ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duties) ซึ่งในการปฏิบัติตาม
Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและด�ำรง
ตนในการปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญ ได้แก่

5. ทบทวน พิจารณาและอนุมตั คิ า่ ตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
		 ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
6.

7.
		
		
1. การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty 		
		 of Care)
8.
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผล 		
		 ประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty) 9.
3. การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะ 		
		 กรรมการ และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (Duty of Obedience) 		

ปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล
ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบาย
บริษทั ฯ และขัน้ ตอนการปฎิบตั งิ าน บนพืน้ ฐานของระบบ
ควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยง
ทบทวนนโยบายบริษัทฯ และความคืบหน้าด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
จัดให้มีการประเมินตนเองประจ�ำปีของคณะกรรมการ
รวมถึงน�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้มาประชุมในคณะกรรมการเพือ่ หา
แนวทางการพัฒนา

4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 10. ทบทวนผลปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
		 อนุมตั คิ า่ ตอบแทนตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นสมควร
		 โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ (Duty of Disclosure)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะก�ำหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ 11. ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การ
พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอืน่ ๆ ซึง่ ครอบคลุมถึงการด�ำเนินงาน 		 เปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัทฯ และ
ในแง่มมุ ต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั 		 3) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
และงบประมาณ

12. ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษัทฯ การ 		 ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจบนผลประโยชน์ของผู้ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษทั ฯ มีหน้าทีค่ วบคุมให้กรรมการปฎิบตั หิ น้าทีโ่ ดยไม่ขดั กับ 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ตามตารางการประชุม
กฎหมายและข้อบังคับก�ำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะ 		 ที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า หรือด�ำเนินการอื่นใดตามความ
		 จ�ำเป็น
กรรมการบริษัทจะต้อง
1. ก�ำหนด พิจารณา อนุมตั ิ และทบทวน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ 2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		 คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์ อย่าง 3. เสริมสร้างมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะ
		 กรรมการบริษัทฯ
		 สม�ำ่ เสมอ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุม
		 ให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้อง
		 กับข้อบังคับบริษัทฯ

2.
		
		
		
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ
		
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 		
1. บริ ห ารจั ด การและควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น กิ จ การที่ 		
		 เกีย่ วข้องกับการบริหารงานทัว่ ไปของบริษทั ฯ เพือ่ ให้เป็น 3.
		 ไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของ 		
		 บริษัทฯ กฎหมาย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. 		
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		
2. น�ำเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ 		
		 บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 		
		
3. มีอ�ำนาจในการอนุมัติตามผังอ�ำนาจอนุมัติของบริษัทฯ
		
4. การด�ำเนินงานใด ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามมติทปี่ ระชุม 		
		 คณะกรรมการ และ/หรือ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
4.
		
การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ
้ ริหาร
		
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วย
		
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 ท่าน
		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
5.
กรรมการที่เป็นอิสระ

7 ท่าน

6.
มีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวลักษณา 		
ทรัพย์สาคร นายแอร์ฟเว่ เลอบุค และนายจ๊าคส์ ลีออสท์ ที่มี 		
		
ประสบการณ์การท�ำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.
การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
		
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ 		
ใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการ 		
ก�ำกับดูแลกับการบริหารงานประจ�ำ
		
		
การประชุมคณะกรรมการบริษทั

การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการ
หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุวนั
เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุก
คนล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 5 วันท�ำการ ก่อนวันประชุม เว้น
แต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของ
บริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก�ำหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษทั จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณี
ที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วครึง่ ชัว่ โมง จ�ำนวนกรรมการซึง่ มาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ ำ� หนดไว้ขา้ งต้น
หรือในระหว่างการประชุมมีจำ� นวนกรรมการไม่ครบเป็น
องค์ประชุม ให้เลือ่ นการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด)
วันท�ำการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตั ติ ามหน้าทีไ่ ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มรี องประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการ
ซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
ในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
ให้เลขานุการบริษทั หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายท�ำหน้าทีจ่ ด
บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกครัง้ และจัดเก็บ
รายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองซึง่ ได้รบั การอนุมตั โิ ดย
กรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ในสถานทีป่ ลอดภัย
ทีช่ นั้ 25 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง
		 โดยก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี และอาจมีการ
		 ประชุมวาระพิเศษตามความจ�ำเป็น
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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มีการก�ำหนดตารางการประชุมประจ�ำปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 กรรมการ
แต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
คณะ
สรรหาและ กรรมการ
ก�ำหนดค่า ก�ำกับดูแล
ตอบแทน
กิจการที่ดี

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท

นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม

ประธานกรรมการ

6/6

-

-

-

1/1

นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ

6/6

-

-

-

1/1

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

6/6

-

-

-

1/1

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์

กรรมการบริหาร

6/6

-

2/2

-

1/1

นายนิพนธ์ สุทธิมยั

กรรมการอิสระ

6/6

-

-

-

1/1

นายปานเฉลิม สุธาธรรม

กรรมการอิสระ

6/6

10/10

2/2

-

1/1

นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ
(ประธานคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน)

6/6

10/10

2/2

-

1/1

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ )ี

6/6

10/10

-

4/4

1/1

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์2

กรรมการอิสระ

6/6

-

2/2

4/4

1/1

นายแอร์ฟเว่ เลอบุค

กรรมการ

2/6

-

-

-

0/1

นายจ๊าคส์ ลีออสท์

กรรมการ

3/6

-

-

-

0/1

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

6/6

-

-

-

1/1

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

6/6

-

-

-

1/1

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการบริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การ

6/6

-

-

4/4

1/1

นายจ๊าคส์ มาร์แชล3

กรรมการบริหาร

6/6

-

-

3/4

1/1

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ : 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ในวาระที่ 2 เป็นการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
		 ประชุมกันเอง โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อ
		 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 และการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
3. นายจ๊าคส์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทางไกลผ่านระบบโทรศัพท์ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่
		 13 พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
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หมายเหตุ :
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✔

✔

			

✔ 		

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔						

✔

★

★

✔

✔ 			

✔

			

★ 		

✔

✔

✔

★

✔

✔

✔

✔ 																

✔ 					

✔

✔

✔		

✔

										

												

★ = ประธานกรรมการ ✔ = กรรมการ ● = กรรมการบริหาร

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
นายโก บัน เฮ็ง
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายนพพร เทพสิทธา
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
นายปานเฉลิม สุธาธรรม
นายนิพนธ์ สุทธิมัย
นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
นายแอร์ฟเว่ เลอบุค
นายจ๊าคส์ ลีออสท์
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
นายจ๊าคส์ มาร์แชล
นายโก๊ะ ไล้ ฮวด
นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย
นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
นายอูกส์ เดอชอง
นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

รายชื่อ
AD SHIPPING PTE. LTD.

ADS

PACIFIC BITUMEN SHIPPING PTE. LTD.

PBS

TASCO SHIPPING CO., LTD.

TS

BITUMEN MARINE CO., LTD.

BMC

ALPHA MARITIME CO., LTD.

ALPHA

DELTA SHIPPING CO., LTD.

DELTA

TIPCO MARITIME CO., LTD.

TMC

PT ASPHALT BANGUN SARANA

ABS

PT Saranaraya Reka Cipta (SRC)

SRC

HIGHWAY RESOURCES PTE. LTD.

HR

Asphalt Distribution Co., Ltd.

ADCo

บริษทั เรย์โคลแอสฟัลท์ จำ�กัด

RY

THAI BITUMEN CO., LTD.

TBC

Tipco Asphalt Laos Co., Ltd.

TAL

TIPCO ASPHALT (CAMBODIA) CO., LTD.

TAC

TIPCO ASPHALT (XINHUI) CO., LTD

XH

LANGFANG TONGTAI ROAD MATERIAL CO., LTD.

LT

ZHENJIANG TIPCO ASPHALT CO., LTD.

ZJ

GUANGZHOU TIPCO ASPHALT TRADING CO., LTD.

GZ

TASCO INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.

TIH

KBC Energy Pte.Ltd.

KBCE

KEMAMAN OIL CORPORATION SDN. BHD.

KOC

KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD.

KBC

✔

✔

✔

✔

✔

✔

★

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔ 		

★

✔		

✔

✔

✔

บริษทั ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด

TWS

บริษทั ไทยสเลอรีซ่ ลิ จำ�กัด

TSS

บริษัทอื่นๆ

บริษทั ทิปโก้ฟดู ส์ จำ�กัด (มหาชน)

TIPCO

บริษัท
ร่วมทุน บริษัทร่วม

RETA LINK PTE. LTD.

RTL

บริษทั สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มนิ อล จำ�กัด

SIAM

บริษัทย่อย

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.

ABT

บริษทั ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำ�กัด

F&B

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

Borneo Asphalt Sdn.Bhd.

BAS

COLASIE บริษทั โคลาซี่ จำ�กัด

บริษทั ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด

TOWER

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั
แบบรายคณะ และรายบุคคล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามโครงการส�ำรวจและติดตาม
พัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(CGR) โดยได้กำ� หนดให้มกี ารประเมินผลปีละ 1 ครัง้ แบ่งการ
ประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผล
ของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินผลของ
กรรมการชุดย่อยรายบุคคล ซึ่งมีกระบวนการดังนี้

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั ฯ จัดท�ำและเผย
แพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมิน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 1)
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ
2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบราย
บุคคล วัตถุประสงค์หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อ
ประเมินการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้ง
คณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพือ่ ทบทวนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมี 1)
กระบวนการดังนี้
		
1. คณะกรรมการบริษทั ประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่ 		
		 จัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		

คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�ำแบบประเมินผลตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และแนวทางการด�ำเนินการ
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.

ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (แบบรายคณะ)

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
		 (แบบรายคณะ)
โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะและราย
บุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 คะแนน จาก 4 คะแนน
และ 3.92 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามล�ำดับ
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

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 2560 ทุกชุดสามารถสรุปได้ดังนี้
				

คณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะ

แบบรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริหาร

3.95

3.96

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

4.00

3.94

3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3.82

3.95

4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

3.59

3.80

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

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การพัฒนากรรมการและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอื่น ๆ
ชื่อ

ต�ำแหน่ง

หลักสูตร

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ
- Chairman Forum: The Role of Chairman in Leading
			 Strategic Risk Oversight
นายโก บัน เฮ็ง
รองประธานกรรมการ
		
			
		
		
			

SID’s AC Chapter
Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation
and Impairment of Assets”
Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
2561 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and 		
Singapore Institutes of Directors

นายนิพนธ์ สุทธิมัย
กรรมการอิสระ
- Independent Director Forum 2561: Updated COSO 		
			 Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy
			 and Performance
นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการบริหาร
- Directing in the Year of the Rooster:
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 		 Hot Issues and Outlook for 2561

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการบริหาร
- Directing in the Year of the Rooster:
และกรรมการผู้จัดการ		 Hot Issues and Outlook for 2561
		
- SET SD Forum 2/2561: Sustainability Strategy:
			 Key Blueprint for Business Growth
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2560 แบบคงที่เป็นเงิน 5,800,000 บาท แบบผันแปรเป็นเงิน 4,000,000 บาท และแบบ
		 ผันแปรพิเศษเป็นเงิน 2,750,000 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
2559 (บาท)

รายชื่อ

ขอบเขตหน้าที่

คงที่

1. นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม
ประธานกรรมการบริษทั
437,500
			
กรรมการอิสระ
2. นายโก บัน เฮง
รองประธานกรรมการบริษทั
250,000
			
กรรมการอิสระ
3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
312,500
4. นายนิพนธ์ สุทธิมยั
กรรมการอิสระ
250,000
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
125,000
			
(2558)
5. นายนพพร เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
250,000
			
กรรมการตรวจสอบ
400,000
			
ประธานกรรมการสรรหา
20,000
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการอิสระ
250,000
			
กรรมการตรวจสอบ
400,000
			
กรรมการสรรหา
20,000
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน
7. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ
250,000
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ
475,000
			
(2559)
			
ประธานคณะกรรมการก�ำกับ
100,000
			
ดูแลกิจการทีด่ ี
8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการอิสระ
250,000
			
กรรมการสรรหา
20,000
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
80,000
9. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการบริหาร
250,000
			
กรรมการสรรหา
20,000
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน
10. นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการบริหาร
250,000
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
80,000
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการบริหาร
250,000
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
80,000
12. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการ
250,000
13. นายจ๊าคส์ ลีออสท์
กรรมการ
250,000
14. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการบริหาร
250,000
15. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการบริหาร
250,000
		
รวม 		
5,820,000

2560 (บาท)

ผันแปร

ผันแปร
(พิเศษ)

คงที่

ผันแปร

ผันแปร
(พิเศษ)

62,500

62,500

500,000

437,500

437,500

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

500,000
250,000
-

500,000
250,000
500,000

250,000
250,000
-

312,500
250,000
-

312,500
250,000
-

250,000
-

250,000
400,000
20,000

250,000
400,000
40,000

250,000
-

250,000
-

250,000
-

250,000
400,000
20,000

250,000
400,000
40,000

250,000
-

250,000
-

250,000
-

250,000
400,000

250,000
500,000

250,000
-

250,000
-

-

100,000

100,000

-

-

250,000
-

250,000
20,000

250,000
40,000

250,000
-

250,000
-

250,000
-

80,000
20,000

80,000
250,000
40,000

250,000
-

-

250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
3,812,500

80,000
80,000
250,000
250,000
4,682,500

250,000
80,000
250,000
80,000
250,000
250,000
250,000
250,000
5,800,000

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

250,000
250,000
2,750,000

หมาเยเหตุ : • ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายชายน้อย เผื่อนโกสุมเป็นประธานกรรมการ
				 แทนที่นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ซึ่งครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง และมีมติแต่งตั้ง นายโก บัน เฮ็ง เป็นรองประธานกรรมการ
			
• นายนิพนธ์ สุทธิมัย ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ วันที่ 11 เมษายน 2559 นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน
				 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานประจำ�ปี 2560
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2. ในปี 2560 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่ 1.
		 กรรมการ
		
		
3. ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี		
4. บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและ
		 ผู้อ�ำนวยการขึ้นไปในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุน 2.
		 ส�ำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2559 จ�ำนวน 15 ท่าน เป็นจ�ำนวน 		
		 เงิน 135 ล้านบาท และ ในปี 2560 จ�ำนวน 16 ท่าน เป็น 		
		
		 จ�ำนวนเงิน 134 ล้านบาท
		
ประกันภัยทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการและผูบ
้ ริหาร
		

ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วมผู้
ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดย
นับรวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระด้วย

กลุม่ บริษทั ฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหาร โดยกรมธรรม์มวี งเงินครอบคลุมที่ 1,000 ล้านบาท
ซึง่ คุม้ ครองกรรมการและผูบ้ ริหารของกลุม่ บริษทั ฯ จากการถูก
ฟ้องร้องเนื่องจากการกระท�ำผิด

3.
		
		
		
		
		

ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง
และบุตรรวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอืน่ ผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.
บริษัทฯ ไม่มีประวัติการท�ำผิดกฎหมายของคณะกรรมการมา
		
เป็นเวลานานถึง 17 ปี
		
		
คณะกรรมการอิสระ
		
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 7
		
ท่าน มีรายชื่อดังนี้
		
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
		
2. นายโก บัน เฮ็ง
		
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
		
4. นายนพพร เทพสิทธา
		
5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
		
		
6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
		
7. นายนิพนธ์ สุทธิมัย
		
นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษทั ฯ
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดนิยามของ 		
กรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการอิสระ” 		
ซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ 		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของ 		
		
บริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท ฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ ในปัจจุบนั
และก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

ประวัตกิ ารถูกลงโทษของคณะกรรมการ
ผูบ
้ ริหารและผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
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รายงานประจำ�ปี 2560
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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 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ทัง้ ในปัจจุบนั และก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็น
กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ปี

โดยความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท�ำรายการ
ทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ซึง่ เป็นผลให้บริษทั ฯ หรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ตี่ อ้ งช�ำระ
ต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิ
ของบริษทั ฯ หรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวน
ใดจะต�ำ่ กว่า ตามวิธกี ารค�ำนวณมูลค่าของรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน โดยให้
นับรวมภาระหนีท้ เี่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย

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

5.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
6.
		
		
		
		
		
		
		

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 สังกัดอยูท่ งั้ ในปัจจุบนั
และก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี

บริษัทฯ จะอยู่ในส่วนประวัติกรรมการและผู้บริหาร

บทบาทของเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่ส�ำคัญในคณะกรรมการและ
ในบริษัทฯ ดังนี้
•		 เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ
		 และคณะกรรมการชุดย่อย
•		 เป็น Corporate Governance and Compliance Officer

•		 เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็น
		 ศูนย์กลางของการสือ่ สารระหว่างกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร
ไม่เป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการ
		 และผูม้ ีส่วนได้เสีย
เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ •		 เป็น Controller of Management Functions โดยติดตาม
บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ 		 ว่ามติของคณะกรรมการได้มีการน�ำไปปฏิบัติ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจ •		 เป็นผูป้ ระสานงานกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 		 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาด
ทัง้ ในปัจจุบนั และก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระ 		 หลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั ฯ

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
		 ของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ •		 ดูแลเรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
		 ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
•		 วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมทีเ่ กีย่ วข้อง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ •		 จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและประสานงาน
		 แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือ 		 กับผูบ้ นั ทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทาง
		 ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ 		 ปฏิบัติที่ดี
		 ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้
•		 จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
		 รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวน
		 หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ •		 ดู แ ลและให้ ค� ำ ปรึ ก ษาในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
		 กิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั 		 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ระเบียบข้อบังคับ
		 และกฎหมายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั จดทะเบียน รวม
		 กับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
		 ถึงข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
•		 ติดตามการน�ำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและก�ำหนด
		 เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
		 เป็นนโยบาย

เลขานุการบริษทั ฯ

•		 เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ผู้ 		 บุคคลภายนอก
จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการองค์กร เป็นเลขานุการบริษัทฯ
•		 งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ
เมือ่ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบตามทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนดไว้ เลขานุการบริษทั ฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรม
การบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การ ทัง้ นี้ ประวัตขิ องเลขานุการ
รายงานประจำ�ปี 2560
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อ
ช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะ
กรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

การก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจใน
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร
ให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. เสนอวาระการประชุมส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท�ำ 		 บริษทั ทีจ่ ะมีขนึ้ และให้คำ� ปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษทั
หน้าทีแ่ ทนคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้เกิดความคล่องตัวใน
2. ก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการด�ำเนินงานของ
การบริหารและด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั
		 บริษัท และ
บริหาร ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ดังนี้
3. บริหารจัดการ และก�ำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการ
1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 			
		 ของบริษัท และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้
		 ประธานคณะกรรมการบริหาร
		 ในกฎและข้อบังคับนี้
2. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 			
เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎและข้อบังคับนี้ การ
		 กรรมการบริหาร
ด�ำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รับความ
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ 			
เห็นชอบเป็นจ�ำนวนสามในสีข่ องกรรมการบริหารทัง้ หมดทีเ่ ข้า
		 กรรมการบริหาร
ร่วมประชุมหรือได้รับมอบฉันทะและต้องมีกรรมการบริหาร
ของแต่ละกลุม่ ตามทีไ่ ด้กำ� หนดในข้อ 2 (“กรรมการบริหารส่วน
4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 			
ใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตาม
		 กรรมการบริหาร
กฎและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่การตัดสินใจซึ่งจะต้องได้รับการ
5. นายอูกส์ เดอชองส์ 			
อนุมตั โิ ดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามทีก่ ำ� หนดไว้โดยชัดเจนในข้อ
		 กรรมการบริหาร
บังคับของบริษัท หรือในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
6. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด 			
หรือซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ตามที่
		 กรรมการบริหาร
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพัน
7. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย			
บริษัทและผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารอาจยื่น
		 กรรมการบริหาร
ค�ำขอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้ง
คราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพือ่ ขอ
8. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
ให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน ค�ำยืนยัน หรือการอนุมัติ
		 กรรมการบริหาร
ในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการ
9. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 			
บริหารได้ร้องขอหรือได้ด�ำเนินการ
		 กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารจะท�ำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้ เรือ่ งซึง่ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอำ� นาจใน
เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดไว้โดย การตัดสินใจ
มีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดใน 1. การเข้าท�ำสัญญาให้สทิ ธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผจู้ ำ� หน่าย
		 หรือผูข้ ายเกินจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการบริษทั จะก�ำหนดขึน้
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

2. การว่าจ้าง การเลือ่ นต�ำแหน่ง การโยกย้าย และการเลิกจ้าง 13. กระท�ำการใด ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการให้เป็นไป
		 บุคลากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
		 ตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้นการ
3. จัดเตรียมและน�ำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการควบรวม 		 อนุมตั ใิ นกรณีดงั ต่อไปนีใ้ ห้นำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั
		 บริษทั กับบริษทั อืน่ ๆ หรือการก่อตัง้ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วน 		 พิจารณาอนุมัติ
		 ในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กร 		 •
		 ใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
			

การเข้าท�ำรายการใด ๆ ที่ต้องได้รับการอนุมัติ
จากคณะกรรมการภายใต้ผังอ�ำนาจอนุมัติ

4. นโยบายเกีย่ วกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าทีแ่ ละ 		 •
การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือ
		 ลูกจ้างของบริษัท รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์และ 			
จ�ำหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รายการใด ๆ ซึง่ เข้าข่าย
		 สวัสดิการ
			
ที่จะต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงาน
			
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก
5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
			
ทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
6. จัดเตรียมและน�ำเสนองบประมาณด้านก�ำไรและขาดทุน 			
ให้คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็น
		 ประจ� ำ ปี ประมาณการกระแสเงิ น สดประจ� ำ ปี แผน 			
ผู้พิจารณาอนุมัติ
		 ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุน
		 และการจ�ำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทและบริษัทย่อยให้ 2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่ง
7.
		
		
		
8.
		
		
9.
		
10.
		
11.
		
12.
		
		
		
		
		

การเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษทั หรือบริษทั ย่อยใดภาย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมาจากกรรมการอิสระจ�ำนวน
ใต้ ง บประมาณด้ า นก� ำ ไรและขาดทุ น ประจ� ำ ปี แผน 3 ท่านดังนี้
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซึง่
1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 			
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
การเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษทั หรือบริษทั ย่อยใดภาย 2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม 			
ใต้ แผนด้านการลงทุนและการจ�ำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สนิ 		 กรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. นายนพพร เทพสิทธา 			
การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อย 		 กรรมการตรวจสอบ
บริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัท
		 นายโจเซฟ ซูเซ 			
การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนามใน 		 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
สัญญา จดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึง่ มีผลผูกพันบริษทั
โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์
การเป็นผู้แทนของบริษัทและด�ำเนินการในนามของ เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อ
บริษัทกับบุคคลภายนอก
ถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุธาธรรม จบการศึกษา
การมอบหมายต่อแก่ผู้รับประโยชน์พร้อมวิธีการหรือ ด้านบัญชี (B.S. Accounting) จาก Babson College ประเทศ
เครือ่ งมือ ความช�ำนาญ และอ�ำนาจทีจ่ ำ� เป็น ตามทีค่ ณะ สหรัฐอเมริกา
กรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพือ่ ให้ทนั กาลทันเวลา
ส�ำหรับระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการบริหารจะก�ำหนด อัน
เกีย่ วข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใดข้อหนึง่ หรือส่วนหนึง่
ส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
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5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการที่ อ าจมี
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ 		 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
บริษัทฯ โดยตรง มีวาระการท�ำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะ 		 และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจ
กรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตัง้ คณะกรรมการเดิมโดย 		 ว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุด
		 ต่อบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อครบก�ำหนดวาระ
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะ 		 ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้อง
กรรมการตรวจสอบ
		 ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 		 ด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง 		 ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 และเพียงพอ
6.2 ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 		 ของบริษัท
		 Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 6.3 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
		 Audit) ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิท ธิ ผ ล และพิ จ ารณา 		 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
		 ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน 		 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
		 และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 		 ประโยชน์

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ 		 ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และน�ำเสนอ 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทัง้ สอบทานค่าตอบแทน 		 ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
ของบุคคลดังกล่าว ในการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ
บริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ย 		 ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบ
จัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 หมายจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2560

		 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4.
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย 2.
		
		 ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
		
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
		
1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท 3.
		 อิสระจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ 		
		 โดย 1 ท่าน ควรมีความรูด้ า้ นบัญชี และให้คณะกรรมการ 		
		 ตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน 		
2.

พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการบริหารเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
พิจารณาอนุมัติ
พิจารณากลั่นกรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการ บริษทั ฯ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยูเ่ สนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอต่อทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี 4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือน
3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด�ำเนินงาน 		 และเงินโบนัสของกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้
		 จัดการและกรรมการบริหารทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยู่ เพือ่ เสนอ
		 และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมื่อ ตาย ลาออก 		 แนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
		 พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือถึงคราวออกตามวาระ นโยบายการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทภายนอกบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเงินค่าตอบแทนตามที่ ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ของกรรมการผูจ้ ด
ั การ
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนด
ใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ
้ ริหารระดับสูง

6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
		 ปีละ 4 ครั้ง และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบริษทั อืน่
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ของบริษทั ฯ ได้ ทัง้ นีก้ รรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจำ� นวน 4 ท่าน ผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูงสามารถ
ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการอิสระ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั
3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะ โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฎิบัติหน้าที่
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์
สูงสุดในกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหาร
1. นายนพพร เทพสิทธา			
		 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ระดับสูงจะสามารถอุทศิ เวลาส�ำหรับการปฏิบตั หิ น้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำ� หนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้กรรมการ
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
ผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงด�ำรง
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และกรรมการผูจ้ ดั การใน
3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์			
		 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริหาร

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการบริหารเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในการน�ำเสนอ
1.
		
		
		

พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเป็นกรรมการบริษทั ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั โดยมีแนวทางการพิจารณา
จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผัน
		 ตามการบรรลุผลส�ำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่ม
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		 บริษทั ซึง่ มีการประเมินผลจากตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จด้าน 4. นายอูกส์ เดอชองส์			
		 การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน 		 รองกรรมการผูจ้ ดั การ - สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
		 การเรียนรูพ้ ัฒนา
5. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน		
2. แผนกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ทีส่ อดคล้องกับความคาดหวัง 		 รองกรรมการผู้จัดการ - สายธุรกิจการค้าและ
		 ของผู้ถือหุ้น และวิสัยทัศน์ปี 2563 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 		 พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
		 ให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น
6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย		
3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบ 		 รองกรรมการผูจ้ ดั การ - สายธุรกิจการค้าและปฏิบตั กิ าร
		 การจ่ า ยค่ า ตอบแทนกั บ ข้ อ มู ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน 		 ต่างประเทศ
		 อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัสตาม 7. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด			
		 ผลงานเป็นหลัก เพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้กบั บริษทั อืน่ ๆ 		 รองกรรมการผู้จัดการ - สายบัญชีและการเงิน
8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร			
โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนผูบ
้ ริหารระดับสูง
		 กรรมการบริหาร
ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 9. นายจ๊าคส์ มาร์แชล			
ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และโบนัสตาม 		 ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
ผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแปรผันตามความส�ำเร็จของผลงานราย 		 การประกันภัยและกฎหมาย
ปี และค่าตอบแทนทีเ่ ป็นผลประโยชน์อนื่ ได้แก่ กองทุนส�ำรอง
10. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์
เลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต สิทธิที่ 		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
จะซื้อหุ้นของบริษัทในราคาที่ก�ำหนดไว้ (Employee stock
11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์		
options) เป็นต้น
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
12. นายชาญชัย โลหะประธาน		
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รบั มอบหมาย 		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับผิดชอบเรื่องความต่อเนื่อง 13. นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ		
ในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจ 		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ว่าบริษัทฯ มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่งและความต่อเนื่องใน 14. นางพันธ์สิริ สุตเธียรกุล		
การบริหารที่เหมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร
ใหญ่ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ และเสนอ 		 และกิจกรรมเพื่อสังคม
แนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติ ทั้งนี้คณะกรรมการ
15. นายสรนารถ นันทมนตรี 		
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากในการสรรหาผู้น�ำที่ 		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษัทฯให้มั่นคงและ
16. นางอุดมพร พันธ์แพทย์		
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
		 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ผูบ
้ ริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
		 กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์			
		 กรรมการบริหาร
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์			
		 กรรมการผู้จัดการ
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การประเมินผลกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ผูบ
้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประเมินการ
ท�ำงานของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงอืน่ ๆ
โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตาม
นโยบายคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ การวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดล้อม ทาง
เศรษฐกิจและสังคม หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร และน�ำเสนอจ�ำนวนค่า
ตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

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

ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ได้ ใ ช้ แ บบประเมิ น ตนเอง
ของกรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ที่ ถู ก จั ด ท� ำ และเผยแพร่ โ ดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

1. ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในต�ำแหน่ง
		 คราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ
		 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอีก
2. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะพ้นสภาพเมือ่ ตาย
แบบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
		 ลาออกพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั หรือถึงคราวออก
ประกอบด้วย 3 หมวด คือ
		 ตามวาระ
1. ความคืบหน้าของแผนงาน
3. เมื่อกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการด�ำรง
		 ต�ำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. การวัดผลการปฏิบัติงาน
		 ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้จนครบวาระ ซึง่ มีผลให้จำ� นวน
3. การพัฒนา CEO
		 กรรมการน้อยกว่าจ�ำนวนกรรมการที่ก�ำหนด คือ 3 คน
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ควรแต่งตั้งกรรมการก�ำกับดูแล
4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
		 กิจการทีด่ ใี หม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคล
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล 		 ทีเ่ ข้าเป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ทนอยูใ่ นต�ำแหน่ง
กิจการที่ดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 		 ได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการก�ำกับดูแล
ของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 		 กิจการที่ดีที่ดีซึ่งตนแทน
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย
กรรมการ 4 ท่าน (ซึง่ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่าน อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดังนี้
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 			
1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ
		 ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 กรรมการบริษัท
2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 			
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อ
3. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 			
		 ให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์			
		 โดยยึดตามข้อแนะน�ำของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
รายงานประจำ�ปี 2560
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การกำ�กับดูแลกิจการ
และ ความรับผิดชอบต่อสังคม
70		 การกำ�กับดูแลกิจการ
87		 ความรับผิดชอบต่อสังคม
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คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล

กิจการที่ดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะ
ของบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 		 กรรมการบริษัทฯ
ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียนคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย 2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับ
กรรมการ 4 ท่าน (ซึง่ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่าน 		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดังนี้
3. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพื่อ
1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 			
		 ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบาย
		 ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 			
		 โดยยึดตามข้อแนะน�ำของส�ำนักงานคณะกรรมการ
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. นายจ๊าคส์ มาร์แชล 			
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับ
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ดูแลกิจการที่ดีที่จะท�ำให้บริษัทฯ เติบโตได้อย่างยั่งยืนและ
เพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์			
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า หุน้
		 กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส่วนทางธุรกิจ คูแ่ ข่งและเจ้าหนี้ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ
และผู้บริหารจึงมีการส่งเสริมในบริษัท บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม อันเป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินภายใต้โครงการ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

Corporate Governance Report of Thai Listed Companies
(CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยปี 2560
โดยมีคะแนนร้อยละ 88 ในระดับ “ดีมาก” นอกจากนั้น บริษัท
ยังได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหลักทรัพย์จดทะเบียนโดดเด่นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) อีกด้วย

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

6. ด�ำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของ
		 กลุม่ บริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและความ
		 คาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
7.
		
		
		
		

ด�ำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ ในเรือ่ ง
การเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบ
สองทางทีเ่ หมาะสมเพือ่ ประโยชน์ในการตัดสินใจแก่ผมู้ ี
ส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
1) ได้อำ� นวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนให้ได้รบั สิทธิ
พืน้ ฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทีเ่ พียงพอเกีย่ วกับการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมทีค่ วรได้รบั 2) ประธานของคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
สื่อสารประเด็นต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้น
ของบริษทั ฯ เป็นไปตามกฏเกณฑ์และหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี โดย
ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินเกี่ยวกับการจัดประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ทีร่ อ้ ยละ 98.00 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้

1.
		
		
		

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

2.
		
		
		

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
ก�ำกับดูแล กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญ โดย
พิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ งและวางแนวทางการบริหารจัดการ •		 มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล เสนอวาระการประชุม
		 กรรมการเพือ่ การแต่งตัง้ และอนุมตั วิ าระต่าง ๆ ตามอ�ำนาจ
อย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการสร้างมูลค่าเพิม่ 		 อนุมัติ

3.
		
		
		
		
		

•		
		
		
		
		

ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธาน
ในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยัง
ไม่ได้มกี ารลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระทีไ่ ด้
เข้าประชุมเป็นต้นไป

•		
		
		
		
		
5. ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุก 		
		
		 ฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิทจี่ ะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
ครั้งที่ 1/2561 และส่งค�ำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม
2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพือ่ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาโดยในกรณีทบี่ รรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ
จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระที่ก�ำหนดโดย

4.
		
		
		
		

แก่กจิ การในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและ
ระมัดระวังรับผิดชอบต่อการด�ำเนินการ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ พร้อมมีสว่ นร่วมในความส�ำเร็จของผูม้ ี
ส่วนได้เสียควบคูไ่ ปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ
สูงสุดตลอดเวลา

ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน โดยตระหนักอยูเ่ สมอ
ว่าเป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกลุม่ บริษทั ฯ ทีจ่ ะ
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวน
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ท�ำหน้าที่แทนตน และมี
สิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
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ผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่
รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ
จะชีแ้ จงเหตุผลให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทราบ
นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
เข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั ฯ ล่วงหน้าโดยใน
กรณีนคี้ ณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะ
เป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลัก
เกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ จาก
นั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะ
กรรมการบริษทั ฯพิจารณาก่อนเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

		
		
		
		
		

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

•		
		
		
		
		

ก�ำหนดให้มวี าระเกีย่ วกับค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่
ชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี และ
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
ในวันประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ 		 ประชุมอธิบายถึงวิธกี ารการนับคะแนน ผลการนับคะแนน
ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละ 		 ค�ำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น
รายทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบ
ฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการ •		 ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุด
ประชุมและท�ำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง 		 ย่อยทุกชุดเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รายงาน
รวดเร็ว นอกจากนีใ้ นการใช้สทิ ธิออกเสียงแต่ละวาระได้ 		 ผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตร •		 โครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักการก�ำ กับ
ยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก 		 ดูแลกิจการทีด่ ี เช่น การถือหุน้ ของคณะกรรมการรวมกัน
เสียง” เพื่อค�ำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลง 		 ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุน้ จดทะเบียนทีช่ ำ� ระแล้ว
คะแนนทั้งหมด และส�ำหรับวิธีการนับคะแนน บริษัทฯ 		 นอกจากนีจ้ ำ� นวนหุน้ รวมกันของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยรวมกัน
ใช้ระบบบาร์โค้ดเพือ่ ให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศ 		 เท่ากับร้อยละ 36 จ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
ผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ
โดยเมือ่ จบการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามารถขอตรวจสอบราย
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ละเอียดได้
การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุก
ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบ
กลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน
ออกตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมการ
สถาบันหรือ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เป็นเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ค�ำนึง
ทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ถึงและพยายามสร้างเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ประจ�ำปี ในกรณีทมี่ บี คุ คลได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการ
อย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้
มีจำ� นวนเกินกว่าจ�ำนวนกรรมการทีพ่ งึ มี ให้ผถู้ อื หุน้ เลือกตัง้
กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เปิดโอกาส •		 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่
ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือ่ บุคคลให้เข้ารับการเลือกตัง้ 		 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้น
		 ใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
ได้อย่างเป็นอิสระ
ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็น •		 ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอรายชือ่ กรรมการเพือ่ การเลือกตัง้
ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�ำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ 		 ผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
รายงานประจำ�ปี 2560
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

•		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		
		
		
		

มีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการใช้ข้อมูล
ภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการและข้อบังคับพนักงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยมีบทก�ำหนดโทษชัดเจน
กรณีทผี่ บู้ ริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผย
ต่อสาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์สว่ นตน ในปี 2560
ไม่มีกรณีของการน�ำเอาข้อมูลภายในไปใช้

		 บริษัทฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
		 ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบโดยก�ำหนดเป็น
		 วาระหนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส

•		
		
		
จรรยาบรรณบริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวปฏิบตั เิ พิม่ เติมส�ำหรับ 		
การห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือใช้เวลา 		
ท�ำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือซือ้ ขายหลักทรัพย์ 		
อย่างเป็นประจ�ำเพือ่ ประโยชน์สำ� หรับตนเองหรือบุคคลอืน่ •		
โดยไม่มเี หตุอนั ควรและไม่เป็นไปเพือ่ ประโยชน์ของบริษทั ฯ 		

รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติได้รบั การอนุมตั ิ
ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์จากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�ำ
ทุกปี รายการที่เกี่ยวโยงกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.21/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีต่ อ้ งผ่านการ
อนุมตั โิ ดยผูถ้ อื หุน้ จะต้องปฎิบตั ติ ามประกาศคณะกรรมการ
ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ 		 ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
ฝ่ายจัดการบริษทั ฯ และพนักงานในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง •		 บริษทั ฯ มีโครงสร้างการถือหุน้ ทีช่ ดั เจน โปร่งใส ไม่มกี าร
กับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		 ถือหุน้ ไขว้กบั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ จึงไม่ทำ� ให้เกิดความขัดแย้ง
ของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 		 ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผย
21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ 		 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ใน
การเงินประจ�ำปี (Blackout Period) นอกจากนี้ คณะ 		 รายงานประจ�ำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการ
กรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม 		 ถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน
มาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายจัดการ
รายงานประจำ�ปี 2560
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บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดหา
วัตถุดบิ เจ้าหนี้ คูค่ า้ รวมไปถึงคูแ่ ข่งทางการค้าเนือ่ งจากแต่ละกลุม่
เป็นแรงสนับสนุนให้บริษทั ฯ สามารถเกิดการแข่งขันสร้างก�ำไร
สร้างความส�ำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษทั ฯ
และยึดถือหลักการที่จะต้องปฏิบัติอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
และรักษาค�ำมัน่ สัญญาในฐานะนิตบิ คุ คลทีจ่ ะต้องรักษาความ
สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
•		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
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
การล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 21 วันเพื่อผู้ถือหุ้น
จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม โดยบริษัทฯ ได้
เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์และส่งให้
ผูถ้ อื หุน้ ก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามล�ำดับ โดย
หนังสือเชิญประชุมได้ถกู จัดท�ำทัง้ ภาษาไทยและอังกฤษ

•		
		
		
		
		
		
		
		

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
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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 และถูกจัดส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน
ก่อนการประชุม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม
และการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญ
ประชุมของบริษัทฯ
บริษทั ฯ เชื่อว่าผูถ้ อื หุน้ เป็นเจ้าของบริษัทฯ จึงให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ ในฐานะเจ้าของบริษทั ฯ ผ่านกรรมการอิสระ โดย
ทุก ๆ ข้อคิดเห็นจะได้รบั การกลัน่ กรองเพือ่ เสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ต่อไป

พนักงาน
กลุ่มบริษัทฯให้ความส�ำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในปี 2563 ส�ำเร็จ
ตามทีก่ ำ� หนดไว้ จึงได้ให้ความส�ำคัญในการยกระดับด้านการ
พัฒนาพนักงานและสรรหาพนักงานใหม่ที่มีความสามารถ
กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหว่าง
ประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้มกี ารโอนย้ายพนักงานระหว่าง
ส�ำนักงานของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึง่ จะเป็นการพัฒนาผูน้ ำ�

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

ทีม่ คี วามสามารถและส่งเสริมให้พนักงานมีความมัน่ ใจในการ 5. กลุม่ บริษทั ฯ จะให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัย
		 ส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหง
แสดงศักยภาพและทักษะในการท�ำงาน
กลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน 		 ต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ท�ำงาน
ให้น่าอยู่และน่าท�ำงาน ด้วยการดูแลสุขภาพอนามัย ความ 6.
ปลอดภัย สถานทีท่ ำ� งานของพนักงานอย่างดีทสี่ ดุ รวมถึงการ 		
ให้ผลตอบแทนที่จูงใจในระดับที่แข่งขันได้กับตลาดแรงงาน 		
		
		
นโยบายสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญ ด�ำเนินการและส่งเสริม
เพื่อยกระดับสิทธิในการท�ำงานของพนักงาน ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ที่ต้องประกอบด้วยหลัก
มนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ปราศจากการบังคับใช้แรงงาน และแรงงานเด็ก

สืบเนือ่ งจากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั ติ าม
การจ่ายค่าตอบแทน
หลักการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งน�ำพาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กลุ่มบริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนขึ้น โดย กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญต่อการทบทวนสวัสดิการ และผล
มีวตั ถุประสงค์ในการปกป้องสิทธิของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้ ตอบแทนของพนักงานอย่างสม�ำ่ เสมอ นอกเหนือจากการน�ำเสนอ
ระบบเงินเดือน โบนัส และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพเพือ่ ดึงดูด รักษา
ส่วนเสียทุกฝ่าย กล่าวคือ
และสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานทีม่ คี วามสามารถสูงในองค์กร
1. กลุม่ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพือ่
และด้วยเหตุนี้ กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้ทบทวนนโยบายการมอบหมาย
		 ชี้บ่ง ป้องกัน และด�ำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิ
งานระหว่างประเทศ เพือ่ จัดระบบการให้เงินเดือนและผลตอบแทน
		 มนุษยชนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย
ในต่างประเทศ ทีเ่ หมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและระดับความ
		 หรือหลักการปฏิบตั ริ ะหว่างประเทศ ซึง่ เป็นผลกระทบทีม่ ี
กันดารในประเทศซึง่ พนักงานได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบตั หิ น้าที่
		 ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคง
		 ทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการ
		 ในการด�ำเนินการกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น นโยบายการพัฒนาบุคลากร
2. กลุ่มบริษัทฯ จะปฏิบัติ หรือพัฒนากลไกส�ำหรับการแก้ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
		 ปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการและกลไกการบริหารทรัพยากร
		 ร่วมกันของกลุ่มบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ บุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเอื้อต่อศักยภาพ
		 ผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ พนักงานและลูกค้า เพื่อให้ การท�ำงานของพนักงาน ซึง่ จะช่วยให้กลุม่ บริษทั ฯ บรรลุเป้าหมาย
		 ทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ และเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยพนักงานจะได้แสดง
ความสามารถ มีความก้าวหน้าในงาน และเติบโตไปพร้อมกับ
		 มีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
กลุ่มบริษัทฯ โครงการส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการในปี 2560 ได้แก่
3. กลุม่ บริษทั ฯ จะให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และ
		 ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ ทัง้ หมด โดยจะไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่
		 บุคคลใดๆ ในเรื่องแนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว การปรับเปลีย่ นโครงสร้างองค์กร ให้ตอบสนองกับกลยุทธ์
		 ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความ ธุรกิจ (Redesign organizational structure)
		 ทุพพลภาพ หรือสถานภาพอืน่ ใดทีถ่ อื ว่าเป็นสิทธิมนุษยชน กลุ่มบริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรในระดับหน่วย
		 รวมทั้งยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้มีความสอดรับกับโครงสร้างองค์กรใน
		 ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ระดับกลุม่ และเหมาะสมกับการด�ำเนินการเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์
4. กลุม่ บริษทั ฯ จะให้ความเคารพและด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริม และพันธกิจเป้าหมายในปี 2563 พร้อมกับจัดท�ำค�ำบรรยาย
		 สิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิด้านเศรษฐกิจ สังคม และ และตัวชีว้ ดั ลักษณะงาน (Job Profile) ส�ำหรับทุกกลุม่ งาน เพือ่
		 วัฒนธรรมของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของกลุม่ ใช้เป็นข้อมูลการว่าจ้างพนักงานทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ เป็นข้อมูล
		 บริษัทฯ
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ในการพัฒนาพนักงาน จากการระบุแนวทางความก้าวหน้า องค์กร และเป็นกลุม่ ทีจ่ ะได้รบั การฝึกอบรมพิเศษเพิม่ เติม ได้
ของพนักงาน และท�ำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน รับการมอบหมายงานในขอบข่ายของการปฏิบตั กิ ารและธุรกิจ
ต่างประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้ สะสมประสบการณ์ทางธุรกิจ
การพัฒนาความมั่นคงของระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล ผ่านการท�ำงาน จากการมุ่งเน้นถึงการพัฒนาภาวะผู้น�ำและ
(HR Systems Reliability)
การบริหารจัดการ สถิติเฉลี่ยของจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม
กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการติดตั้งระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล ต่อคนของกลุ่มบริษัท เฉพาะในด้านที่เกี่ยวกับวิชาชีพ การ
ระบบใหม่ ด้วยวัตถุประสงค์ทจี่ ะรวมฐานข้อมูลพนักงานในกลุม่ บริหารจัดการ และภาวะผูน้ ำ� (Technical and Management
ทัง้ หมดเข้ามาไว้ดว้ ยกัน ลดความซ�ำ้ ซ้อนของงานเอกสาร และ & Leadership Training) ในปี 2560 จึงสูงถึง 26.49 ชัว่ โมงต่อ
ประมวลผลให้สามารถวางแผนค่าใช้จา่ ยด้านทรัพยากรบุคคล คนต่อปี ซึง่ สูงกว่าทีก่ ำ� หนดเป้าหมายไว้ที่ 24 ชัว่ โมงต่อคนต่อปี
ได้มีประสิทธิผลมากขึ้น
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้พัฒนาโครงสร้างสมรรถนะและ
อาชีพ (Career and Competency Model) ซึ่งเป็นกรอบใน
การระบุความรู้ ทักษะทีจ่ ำ� เป็น ส�ำหรับการปฏิบตั งิ านทีด่ ี และ
ในอนาคตยังสามารถน�ำข้อมูลสมรรถนะของงานมาใช้ในการ
สภาพธุรกิจที่มีความท้าทายและมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน
สรรหาและว่าจ้าง ตลอดจนการบริหารผลการปฏิบตั งิ าน และ
ท�ำให้องค์กรต้องบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารพนักงานที่มีสมรรถนะสูง
จึงได้กำ� หนดล�ำดับความพร้อมของพนักงานในด้านความสามารถ
และสมรรถนะ ทีจ่ ำ� เป็นต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันและ
การจัดการความรู้ขององค์กร
ความพร้อมในการขยายธุรกิจขององค์กร
(Organizational Knowledge Management)
กลุ่มบริษัทฯ จึงเล็งเห็นคุณค่าและให้การสนับสนุนการเรียนรู้
ของพนักงาน ด้วยการจัดโครงการพัฒนาภาวะผูน้ ำ� ซึง่ มีเป้าหมาย ในสภาวะที่ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งส�ำคัญท่ามกลางกระแสการ
ในระบุมาตรฐานการสร้างสมรรถนะ จากการจัดหลักสูตรต่างๆ เปลี่ยนจาก Hardware เป็น Software การพัฒนาองค์ความรู้
เพือ่ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการและภาวะผูน้ ำ� ส�ำหรับ และนวัตกรรมส�ำหรับกลุม่ บริษทั ฯ จึงเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญ โดยองค์
พนักงานทั้งกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพัฒนา ความรู้จะประกอบด้วยบทเรียน การพัฒนา และเคล็ดลับ
จากชุดสมรรถนะหลักและปัจจัยทางกลยุทธ์ และครอบคลุม ในปี 2560 บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดท�ำ หลักสูตรความรูเ้ รือ่ งยางมะตอย
พนักงานทุกระดับตัง้ แต่พนักงานเข้าใหม่ จนถึงผูบ้ ริหารระดับสูง ส�ำหรับกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลายในองค์กรเพือ่ ให้เกิดความ
ในปีนี้ โครงการประกอบด้วยหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักการ มัน่ ใจว่าพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ มีความรูเ้ กีย่ วกับผลิตภัณฑ์
บริหารเพือ่ ความส�ำเร็จ (Management Foundation for Success) ที่เพียงพอในการท�ำงานซึ่งจะสนับสนุนการขยายธุรกิจ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบริหารความเปลี่ยนแปลง
(Effective Communication: Managing Change and Transition) การส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร
หลักการเงินเพื่อผู้บริหารทั่วไป (Finance for Non-Finance) (T-I-P-C-O Core Values)
การเป็นวิทยากร (Train-the Trainer) และการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิผลเพื่อสร้างผลส�ำเร็จ (Effective Communication: กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักว่า ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีความ
สามารถในการแข่งขันมากขึ้นนั้น พนักงานจะต้องแสดงออก
Communicating to get results)
อย่ า งชั ด เจนถึ ง พฤติ ก รรมในการปฏิ บั ติ ต ามคุ ณ ค่ า หลั ก
โครงการทีด่ ำ� เนินการต่อเนือ่ งในด้านการพัฒนาอีกโครงการหนึง่ (T-I-P-C-O) ในทุกวันของการท�ำงาน
โครงการผูจ้ ดั การฝึกหัด (Management Trainee Program) ซึง่
เป็นการคัดเลือกพนักงานทีม่ คี ณ
ุ สมบัตสิ อดรับกับกลยุทธ์ของ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ ได้สื่อสารถึงชุดพฤติกรรมตามหลัก
T-I-P-C-O ซึ่งรวมเรียกว่า ทิปโก้ เวย์ (TIPCO’s Way) ไปยัง
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง
(Grow a High Performing Team)
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

บริษัทย่อยที่ต่างประเทศด้วย โดยกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
พนั ก งานเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มและส่ ง เสริ ม ความเข้ า ใจ และ
กิจกรรมการสื่อสารภายในโดยตัวแทนของฝ่ายบริหาร น�ำ
เสนอหลักคิดที่อธิบายคุณค่าหลักองค์กรผ่านทางสื่อต่าง ๆ
เพื่อเป็นแนวทางการคิดและการปฏิบัติส�ำหรับพนักงาน

ลูกค้า

เพือ่ รักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มคี วามยัง่ ยืนและมุง่ มัน่ ที่
จะให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการบริการ คุณภาพ
สินค้าและราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้
บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ
กลุม่ บริษทั ฯ ส่งเสริมคุณค่าหลักขององค์กร โดยให้การยกย่อง การน�ำไปใช้งานแก้ไขปัญหารับข้อร้องเรียนและข้อแนะน�ำต่างๆ
ชมเชยการแสดงออกของพนักงานทีส่ อดคล้องตรงกับพฤติกรรม จากลูกค้าเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและความพึงพอใจ
ของคุณค่าหลักได้เป็นอย่างดี
สูงสุดกับลูกค้า
•		 ผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนอง
กลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ จะปฏิบตั ติ ามแนวทางการบริหารจัดการ 		 ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
ทีด่ ี เพือ่ การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน และเพือ่ รักษาความเป็น •		 ผลิตสินค้าและบริการโดยค�ำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้า
มืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้ทบทวนจรรยาบรรณ เพือ่ 		 และลดผลกระทบไม่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ •		 ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพ
ส่วนบุคคลและขององค์กรให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ 		 ผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพ และความ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จงึ ถูกระบุให้ครอบคลุมถึงกรณี 		 ปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบีย่ งเบน เพือ่ ประโยชน์
ของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่ 		 ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
น้องร่วมสายโลหิต คูส่ มรสทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทัง้
•		 ก�ำหนดและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงทีเ่ ป็นธรรมต่อกลุม่ บริษทั ฯ
ร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม
		 และลูกค้า
นอกจากนี้ พ นั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งรั บ ทราบถึ ง การทบทวน
จรรยาบรรณ บริษทั ฯ ยังก�ำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ฝ่าย •		 คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่าน
บริหารในระดับผู้จัดการขึ้นไป และพนักงานทุกระดับในส่วน 		 กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
งานขาย และการจัดหาจัดซือ้ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึก •		 ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียน
การรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” 		 และข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
ซึ่งระบุความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่ม •		 ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของ
ทิปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 		 ลูกค้าและผู้บริโภค
เป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบ
บันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทาง •		 ให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักแก่ลกู ค้าและผูบ้ ริโภค
ผลประโยชน์ อันปรากฎอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหาก 		 เพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภคอย่าง
		 ยั่งยืน
ข้อมูลที่แจ้งในบันทึกนี้มีข้อบกพร่องหรือมีความผิดพลาด
การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งที่มีอยู่ใน ข้อพึงระวัง
ปัจจุบนั หรืออาจจะเกิดในอนาคต จะเป็นข้อมูลส�ำคัญในกรณี 1)
ที่ฝ่ายบริหารและพนักงานในส่วนงานเฉพาะ ที่ต้องปฏิบัติ 		
หน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
2)
		

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถ
ในการท�ำธุรกิจอย่างมืออาชีพ

ใช้ความระมัดระวังในการให้ การรับของขวัญหรือการเลีย้ ง
รับรอง ที่เกินความจ�ำเป็น
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เจ้าหนี้

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

•		 บริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการส�ำหรับรายการ 3) ผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจได้รับจากการคัดเลือกคู่ค้า
		 กู้ยืมโดยน�ำเสนอเงื่อนไขการเงินที่ส�ำคัญ (Financial 		 เช่น การรับของก�ำนัลที่ไม่เหมาะสม
		 covenants)

•		 เมือ่ สัญญาเงินกูถ้ กู ด�ำเนินการ บริษทั ฯ ก็ได้มกี ารติดตาม คู่แข่งทางการค้า
		 อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่างเป็นไป บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้
กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยการด�ำเนิน
		 ตามเงือ่ นไขการกู้ยืมเงิน
•		 บริษัทฯ ได้ทบทวนถึงการปฎิบัติเงื่อนไขทางการเงินใน กิจการของบริษทั ฯ ไม่เคยมีขอ้ พิพาทใด ๆ กับคูแ่ ข่งทางการค้า

		 ทุกๆ งวดการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชีได้น�ำ •		 ไม่กลัน่ แกล้งหรือให้รา้ ยคูแ่ ข่งขันทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
		 ไม่ขม่ ขู่ ไม่กดี กันทางการค้า อันจะท�ำให้คแู่ ข่งเสียโอกาส
		 เสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
•		 ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ทที่ ำ� ให้บริษทั ฯ อาจจะไม่สามารถ 		 อย่างไม่เป็นธรรม
		 ปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินได้ ฝ่ายบริหารจะได้รบั แจ้ง •		 รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งขัน ด้วยความระมัดระวัง
		 เนื่องจากคู่แข่งขันอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
		 ทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข
•		
		
คู่ค้า
		
บริษทั ฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีเ่ ป็นธรรมต่อคูค่ า้ ภายใต้ 		
จรรยาบรรณของบริษัทฯ ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาค�ำมั่น
ที่ให้ไว้กับคู่ค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการขนส่งตรง •		
•		
ตามก�ำหนดเวลา
•		 การจัดหา จัดซือ้ ต้องปฏิบตั แิ ละด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ 		

ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงื่อนไขสัญญา
รายการสินค้า การวิจยั ตลาด แผนการผลิต ก�ำลังการผลิต
หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นข้อมูลทางทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือ
ความลับของบริษัท
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งขัน
ไม่ท�ำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งขันหรือบุคคลใด ที่มี
ลักษณะเป็นการลดหรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า

		 ระเบียบ ข้อก�ำหนด และกระบวนการของบริษัท

ข้อพึงระวัง

•		
		
		
		

1) การท�ำความตกลงที่มีผลเป็นการจ�ำกัดทางเลือกของ
		 ลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ

เลือกคูค่ า้ ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซือ้ สินค้าจาก
ผูเ้ สนอขายสินค้าทีม่ กี ารแข่งขันตามความเหมาะสม ทัง้
ในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และเก็บ
บันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง

•		 ในการจัดหา ให้พจิ ารณาเลือกนิตบิ คุ คลเป็นอันดับแรก
		 เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล
		 (หรือเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการของบริษัท)

2) ก�ำหนดราคา หรือเงือ่ นไขการขายสินค้า หรือบริการทีไ่ ม่
		 เป็นธรรมต่อลูกค้า

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการไม่ลว่ ง
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดยก�ำหนดไว้ใน
1) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที่เป็นญาติพี่น้อง หรือ จรรยาบรรณของบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับพนักงานของ กลุม่ บริษทั ทิปโก้
		 แอสฟัลท์
ข้อพึงระวัง

78

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ

•		 ไม่ให้ค�ำแนะน�ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

•		 บันทึก รายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ ตาม •		 ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เปิดเผย
		 ข้อเท็จจริง
		 หรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษทั ฯ ไปยังบุคคล
•		 เก็บรักษาข้อมูล ด�ำเนินการตามก�ำหนดเวลาและหลักเกณฑ์ 		 ที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง
		 เพื่อนฝูง เป็นต้น
		 ที่บริษัทฯ ก�ำหนดภายใต้ข้อบัญญัติของกฎหมาย
•		
		
		
		
		
•		
		
•		
		
		
		

ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ฯ เท่านัน้ ห้ามใช้เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัวของ
ตนเอง หรือเพือ่ ผลประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการเมือง

ข้อพึงระวัง
1) การบอกกล่าว น�ำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสาร
		 ของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทั้งใน
		 และนอกบริษัท

2)
เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�ำหรับเข้า 		
ใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษัทฯ
		
บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ 		
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 		
เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูลโดยไม่จำ� เป็นต้องได้ 3)
รับอนุญาต
		
ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ฯ 		

การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือนิตบิ คุ คล
นอกบริษัทโดยไม่ได้มีการตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผล
ประโยชน์ทเี่ กิดจากทรัพย์สนิ ทางปัญญานัน้ ตามนโยบาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ก่อนด�ำเนินการ
การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มี
เหตุสมควร

•		
		 ให้พน้ จากการน�ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั อนุญาต 4) การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือ
•		 ผลงานทีเ่ กิดจากการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีถ่ อื เป็นทรัพย์สนิ 		 สถานทีอ่ ื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
		 ของบริษทั ฯ เว้นแต่กรณีทบี่ ริษทั ฯ ได้อนุญาตอย่างชัดเจน 5) การให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นข่าวลือ หรือข้อมูลทีเ่ ป็นผลกระทบต่อ
		 ว่าให้ถอื เป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือ 		 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
		 บุคคลอืน่ ใด
•		 ในการท�ำงานพนักงานต้องดูแลรักษารายงาน ข้อมูล สูตร
		 สถิติ โปรแกรม วิธกี าร กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่างๆ
		 ทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบริษทั ฯ ไม่ให้ถกู ล่วงละเมิด
•		
		
		
		

พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืน
ให้แก่บริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง ทรัพย์สินทางปัญญา
เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการ
ร้องขอจากบริษัทฯ

•		 ปฎิบัติตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศที่
		 บริษทั ฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญทรัพย์สนิ
		 ทางปัญญาของบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
•		 ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลัก
		 ทรัพย์ของบริษัท ต่อบุคคลภายนอก
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

79

•		 ห้ามคณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ
		 ด�ำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการคอร์รัปชั่นในทุก
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
		 รูปแบบ
เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชัน่ ในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คณ
ุ ค่าและ
เพือ่ ให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความ •		 คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการก�ำหนด
เสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติ 		 แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชั่น และเป็นแบบอย่างของ
		 การต่อต้านคอร์รัปชั่น
อย่างรอบคอบนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
•		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของ
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
		 กลุม่ บริษทั ฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้านคอร์รปั ชัน่
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นในการก�ำกับดูแล 		 และสือ่ สารการปฏิบตั ติ ามแนวทางการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนา 		 ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทราบ ผ่านช่องทางการสือ่ สารต่างๆ
อย่างยั่งยืน จึงก�ำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อ •		 สนับสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนักในนโยบาย
ป้องกันการคอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า
		 การต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้แก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
		 อย่างต่อเนื่อง
ค�ำนิยามคอร์รัปชั่น
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ ในรูปแบบ •		 ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการ
ใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ สัญญามอบให้ ให้คำ� มัน่ เรียกร้อง 		 ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของกฎหมายและแนวทางการต่อ
ซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม 		 ต้านการคอร์รปั ชัน่ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
กับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงาน 		 ของข้อกฎหมายและการด�ำเนินธุรกิจตลอดเวลา
เอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผูม้ หี น้าที่ ไม่วา่ จะโดยทางตรง คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบได้
หรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลเหล่านัน้ กระท�ำหรือละเว้นการฏิบตั ิ มีการประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชัน่ ประกอบด้วย การบ่งชี้
หน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะน�ำ ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความ
ธุรกิจให้กบั บริษทั โดยเฉพาะ หรือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ผลประโยชน์ เสี่ยงรวมถึงการควบคุมและวิธีการท�ำงานที่จะลดความเสี่ยง
อืน่ ใดทีไ่ ม่เหมาะสมทางธุรกิจความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ นั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัด
ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้
ท�ำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการควบคุมและ

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

คิดตามซึ่งจะมีการรายงานคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และ •		 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานประจ�ำปี
มีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง
		 แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเว็บไซต์
		 ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของ 		 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผย
		 ประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
		 การถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารพันธกิจและวิสยั ทัศน์
บริษทั ฯ ได้จดั ให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption 		 ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสี่ยง
for Executive (ACEP) และพนักงานไปร่วมอบรมสัมมนา 		 นอกจากนี้ยังรวมถึง ประวัติกรรมการ สถิติการเข้าร่วม
“การสื่อสารและขั้นตอนการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ 		 ประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน
การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัด
•		 กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครอง
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 หลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน ก.ล.ต. โดย
ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการ 		 ให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบที่จะให้กรรมการ
แนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 		 และผูบ้ ริหารน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้อง
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม 		 ภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทั ฯ ลงนามรับทราบและ
สัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือด้าน 		 จัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
การป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึง่ จัดโดย ส�ำนักงาน ป.ป.ช. 		 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจาก
และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 		 ได้รบั รายงาน ตามประกาศของบริษทั ฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 		 การรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
กรรมสนองโกง ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดโดย 		 ที่ 006/2552 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2552
หอการค้าไทยและและสภาหอการค้าไทย

•		
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อ 		
ต้านคอร์รัปชั่น – รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชั่นเก่า ที่ห้อง Bangkok 		
		
Convention Center ที่โรงแรม Central Grand
		
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้าน
		
คอร์รปั ชัน่ สากล (ประเทศไทย) ทีเ่ มืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส�ำนักงานก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อ ขาย และโอนหุ้นของ
บริษทั ฯ ตามประกาศเรือ่ ง การจัดท�ำและเปิดเผยรายงาน
การถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี
ที่ สจ. 12/2552 โดยรายงานจะถูกส่งให้ประธานคณะ
กรรมการบริษทั และประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

ท้ายสุด บริษัทฯ ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2560

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างถูก
ต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบ
ด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติกรรมการ ผลประกอบการ
และความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รายงานประจำ�ปี 2560
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1. นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม
ประธานกรรมการบริษทั , กรรมการอิสระ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
2. นายโก บัน เฮง
รองประธานกรรมการบริษทั , กรรมการอิสระ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
			
กรรมการอิสระ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
5. นายนิพนธ์ สุทธิมยั
กรรมการอิสระ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
6. นายนพพร เทพสิทธา
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
7. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการตรวจสอบ
			
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการอิสระ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
8. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ,ี กรรมการอิสระ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
9. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
10. นายจ๊าคส์ ลีออสท์
กรรมการ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
11. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการบริหาร
			
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
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สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (ร้อยละ)
จ�ำนวน 1,562,464,570 หุน้

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชือ่

จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ล�ำดับ

จ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ในปี 2560

• การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้
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12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการบริหาร
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการบริหาร
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
			
ผูช้ ว่ ยรองกรรมการผ้จู ดั การฝ่ายการเงินต่างประเทศ
			
การประกันและกฎหมาย
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
14. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
15. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
16. นายคริสตอฟ เบอร์นาด วอย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
			
สายธุรกิจการค้าและปฏิบตั กิ ารต่างประเทศ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
17. นายอูกส์ เดอชองส์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
			
สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
18. นายโก๊ะ ไล้ ฮวด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
			
สายบัญชีและการเงิน
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ
19. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
			
สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
		คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ

สัดส่วนการถือหุน้
ในบริษทั (ร้อยละ)
จ�ำนวน 1,562,464,570 หุน้

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชือ่

จ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ล�ำดับ

จ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เพิม่ ขึน้ /(ลดลง) ในปี 2560

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

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

•		 ให้สมั ภาษณ์ในรายการ Business Model ทางช่อง Money
ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน www.tipcoasphalt. 		 Channel วันที่ 19 กันยายน 2560
com /investor_news.aspx การเปิดเผยข้อมูลนัน้ จะยึดแนวทาง •		 ให้สัมภาษณ์ในรายการ Money Talk Weekly ทางช่อง
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ยอด 		 Money Channel วันที่ 19 ธันวาคม 2560
เยีย่ ม (“Best IR Awards”) ในปี 2560 บริษทั ฯ มีคะแนน Best •		 ร่วม Roadshow ต่างประเทศหนึ่งครั้ง เมื่อวันที่ 24-25
IR Award ในส่วนการเปิดเผยข้อมูลเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 73.33 		 พฤษภาคม 2560 ในงาน Pulse of Asia Conference
เป็นร้อยละ 75.19
		 in Hongkong ที่ โรงแรม Island Shangri-la Hotel ที่

บริษทั ฯ มีความยินดีตอ้ นรับในการนัดพบกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน 		 ประเทศฮ่องกง จัดโดยบริษทั DBS Vickers Securities
นักวิเคราะห์ ผูจ้ ดั การกองทุน ซึง่ ในปี 2560 ได้เข้าร่วมกิจกรรม •		 จัดงานเยีย่ มชมโรงงาน (“Site visit”) ส�ำหรับนักวิเคราะห์
พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ที่โรงงานพระประแดง
•		 เข้าร่วมกิจกรรมงานทีจ่ ดั โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ •		 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจะ
		 ประกอบด้วย งานบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity 		 ถูกรายงานไปยังผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ
		 Day) เมือ่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 17 พฤษภาคม 		 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
		 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 และวันที่ 17 พฤศจิกายน
		 2560 และงาน Thailand Focus 2017 วันที่ 30 สิงหาคม •		 จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็นช่องทาง
		 ติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผูต้ อ้ งการทราบข้อมูลโดยติดต่อ
		 2560
		 ที่โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363
•		 จัดประชุมนักวิเคราะห์ 4 ครั้ง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 		 หรือทาง E-mail: investors@tipcoasphalt.com
		 2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 วันที่ 16 สิงหาคม 2560
		 และวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
นโยบายการร้องเรียน
•		
		
		
		
		
		
		

เข้าร่วมกิจกรรมพบกองทุนในประเทศทีจ่ ดั โดยหน่วยงาน
ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม TISCO CEO Insight วันที่ 20
มีนาคม 2560 กิจกรรม Non deal Roadshow จัดโดย
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จ�ำกัด วันที่ 23
พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมบริษทั ฯ พบนักลงทุนจัดโดย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด วันที่ 23 พฤศจิกายน
2560

กลุม่ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ คาดหมายว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกัน
สอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ โดยสนับสนุน
ให้มกี ารสอบถามกรณีมขี อ้ สงสัย หรือข้องใจเกีย่ วกับจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนร้องเรียน
เมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษทั ฯ หรือสอบถามข้อข้องใจได้ที่ เลขานุการบริษทั ฯ ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

85

มีการแจ้งเรือ่ งการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยา ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บรรณให้พนักงานทุกคนทราบ ในกรณีที่พนักงานพบเห็นการ คณะกรรมการได้ยดึ มัน่ ต่อหน้าทีต่ ามหลัก Fiduciaries duties
ฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถาม ในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
ข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์
•		 โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยังบุคคลดังต่อไปนี้
		 เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
• กรรมการบริษัท
		 ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี วามรูจ้ ากอุตสาหกรรมต่างๆ
• ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		 โดยมีกรรมการอิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการ
		 อิสระ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
• ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 ผู้บริหาร ได้มีการก�ำหนดอย่างชัดเจนและเผยแพร่ผ่าน
• เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
		 รายงานประจ�ำปี เงื่อนไขและข้อก�ำหนดของการด�ำรง
เมื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รับข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้ 		 ต�ำแหน่งการเป็นกรรมการสอดคล้องกับหลักการก�ำกับ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และหรือกรรมการผูจ้ ดั การทราบ ภายใน 		 ดูแลกิจการทีด่ ี เช่น กรรมการไม่ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
24 ชั่วโมง บริษัทฯ จะเริ่มด�ำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียน 		 ในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท
ทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่สามารถท�ำได้
•		 คณะกรรมการได้มกี ารอนุมตั นิ โยบายก�ำกับดูแลกิจการ

กลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าพนักงาน จะให้ความร่วมมือในการ 		 ทีด่ ี รายงานประจ�ำปี และจรรยาบรรณบริษทั ซึง่ ได้มกี าร
สอบสวนโดยชอบด้วยกฏหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการฝ่าฝืน 		 เผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ค ณะกรรมการได้ ม อบหมายให้
หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
		 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ดิ ตามเรือ่ งเกีย่ วกับ
		 การก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษัทพร้อมทั้ง
มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย
		 รายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่ำเสมอ
ผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจะได้รบั ความคุม้ ครองตามหลักเกณฑ์ นโยบายการ •		 คณะกรรมการได้กำ� หนดและทบทวนพันธกิจและวิสยั ทัศน์
		 พร้อมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์องค์กรประจ�ำปีหรือแล้ว
เปิดโปงความผิดที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		 แต่เห็นสมควร
•		 สามารถเลือกทีจ่ ะเปิด เผยหรือไม่เ ปิดเผยตนเองได้ ในส่วน
		 ของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือในการ •		 คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
		 รายงานหากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผูส้ อบสวนทีไ่ ด้รบั 		 ในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
		 มอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของการ •		 คณะกรรมการได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและ
		 สอบสวนนั้น ๆ
		 ก�ำหนดค่าตอบแทนในการดูแลควบคุม การแต่งตัง้ กรรมการ
•		 บริษทั ฯ จะถือว่าข้อมูลทีไ่ ด้รบั การรายงานหรือร้องเรียน 		 การก�ำหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผู้บริหาร
		 มาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยจะไม่ •		 คณะกรรมการได้มกี ารสนับสนุนให้กรรมการมีการอบรม
		 ให้กระทบถึงผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียนหรือ ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ 		 เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
•		 มาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมจะถูกน�ำมาใช้ หากผู้ •		 ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้มี
		 รายงานผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้ 		 การเสนอคณะกรรมการเกีย่ วกับการประเมินตนเองของ
		 รับความไม่ปลอดภัย
		 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งราย
•		 ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ที่ให้ความร่วมมือ จะได้รับการ 		 คณะและรายบุคคล
		 บรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้
		 รับความเดือดร้อน
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความส�ำคัญ
กับการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับ
สูงสุดตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการค�ำนึงถึงการมีส่วน
ร่วมในความส�ำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบ
การท�ำงานที่สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและ
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. บริหารงานตามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณ
		 ในการด�ำเนินธุรกิจ
2.
		
		
3.
		
		
4.
		
		
5.
		
6.

		 โดยค�ำนึงถึงความคาดหวังและด�ำเนินการอย่างเป็น
		 ธรรมต่อลูกค้าและผู้บริโภค
7. ด�ำเนินการให้มสี ว่ นร่วมและพัฒนาชุมชนเป้าหมาย โดย
		 ใช้ความรูค้ วามสามารถ พิจารณาร่วมกับการด�ำเนินการ
		 ด้านสิง่ แวดล้อมอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการ
		 ตัดสินใจทางธุรกิจและทุกกระบวนการของการท�ำงาน
		 เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงทัง้ ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของกลุม่ บริษทั ฯ

9. ทบทวนและบริหารจัดการผลกระทบในการด�ำเนินธุรกิจ
		 และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย อย่างสม�่ำเสมอ
เคารพ สนับสนุน ส่งเสริม การปฏิบัติงานตามหลักสิทธิ 		 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
มนุษยชน ทั้งในส่วนพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วง
โซ่คณ
ุ ค่า และไม่สนับสนุนกิจการทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชน 10. สือ่ สารเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน
		 ทันเวลา ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อยกระดับความ
พัฒนาและปรับปรุง การด�ำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ 		 ตระหนัก ความสมัครใจในความรับผิดชอบต่อสังคมให้
อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะงานด้านความปลอดภัย อาชีว 		 เกิดขึ้นในพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า
อนามัย และสิ่งแวดล้อมของพนักงาน
		 ของกลุ่มบริษัทฯ
มุง่ มัน่ ปรับปรุงสมรรถนะการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อมอย่าง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มกราคม
มีกลยุทธ์และต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติงบประมาณจ�ำนวนไม่
อย่างยั่งยืน
น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉลี่ยของก�ำไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปี
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โดยการน�ำจรรยาบรรณในการ ก่อนหน้านี้ส�ำหรับโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับ
ด�ำเนินธุรกิจไปใช้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ผิดชอบของสังคม (“CSR”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2558
รับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคปัจจุบันและอนาคต ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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มาตรฐานระบบงานที่ ได้รับการรับรอง
ระบบการจัดการ

มาตรฐานสากล
มาตรฐานไทย
คุณภาพ
ISO 9001:2015
มอก.9001–2558
สิ่งแวดล้อม
ISO 14001:2015
มอก.14001–2558
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001:2007
มอก.18001–2554
ระบบการจัดการแบบบูรณาการ 		
IMS R-100
				
ห้องปฏิบัติการทดสอบ
ISO/IEC17025:2005
มอก.17025–2548
และสอบเทียบ
การจัดการความปลอดภัย
ISO 39001 : 2012
มอก. 39001 -2556
การจราจรทางถนน			
				
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ		
CSR-DIW 2559
อุตสาหกรรมต่อสังคม

โรงงานที่ได้รับการรับรอง
ทุกโรงงานในประเทศไทย
ทุกโรงงานในประเทศไทย
ทุกโรงงานในประเทศไทย
ทุกโรงงานในประเทศ ยกเว้น
โรงงานท่าทอง
โรงงานนครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก
โรงงานระยอง และ
โรงงานพระประแดง
ทุกโรงงานในประเทศไทย

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การป้องกันและการลดมลพิษ รวม
ถึงปัญหาเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพทางภูมอิ ากาศ โดยมี
โครงการการรักษาสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ปรับปรุงคุณภาพ
ของชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียหลัก รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมา
และชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO
26000 ซึ่งรวมถึงการพัฒนาแผนงานที่จะลดการใช้เชื้อเพลิง
ฟอสซิลในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย นอกจากนี้ เพือ่ สร้าง
ความตระหนักในเรือ่ งสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน กลุม่ บริษทั ฯ ใช้
กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารและการฝึกอบรมใน
งานมาสร้างวัฒนธรรม โดยก�ำหนดเป็นชั่วโมงอบรมประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ในปี 2560
มีชั่วโมงอบรมจ�ำนวน 3,072 ชั่วโมง

และก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องโดยได้เปลี่ยนวิธีการให้
ความร้อนยางมะตอยวัตถุดิบเพื่อเตรียมการผลิตผลิตภัณฑ์
โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากถังเก็บ ด้วยการให้ความร้อนโดยตรง
(Direct fire) ทดแทนการให้ความร้อนผ่านตัวกลางน�้ำมันร้อน
(Hot oil heat transfer) ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ ซึ่งท�ำให้
ประสิทธิภาพการให้ความร้อนท�ำได้ดีกว่า โดยสามารถลด
การใช้พลังงานลงกว่าร้อยละ 25 จากกระบวนการแบบเดิม
นอกจากนี้ กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยด�ำเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่
•		 การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตัวท�ำละลาย (Solvent) ให้
		 น้อยลงแต่ยังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้
•		
		
		
		
		

ลดการใช้นาํ้ มันเชือ้ เพลิงด้วยการเปลีย่ นมาใช้รถและเรือ
ขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลดจ�ำนวนเทีย่ วในการ
เดินทางส�ำหรับการจัดส่งสินค้าและใช้วสั ดุกนั ความร้อน
ประสิทธิภาพสูง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน
ระหว่างการขนส่ง

บริษัทฯ ยังลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงในการผลิตโมดิฟายด์
แอสฟัลต์ในโรงงานต่าง ๆ ด้วยการก�ำจัดตะกรันคาร์บอนบน
ผิ ว ท่ อ เปลี่ ย นถ่ า ยความร้ อ นภายในของถั ง เก็ บ โมดิ ฟ ายด์
แอสฟั ล ต์ ท� ำ ให้ ก ารแลกเปลี่ ย นความร้ อ นเร็ ว ขึ้ น ท� ำ ให้
ประหยัดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อที่จะมุ่งเน้นในการรักษา •		 ปรับเปลี่ยนจากการใช้น�้ำมันเตาใน Hot oil boiler มา
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เสาะแสวงหาและคิดค้นวิธีการต่าง ๆ 		 เป็นน�้ำมันดีเซล เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยมลพิษ
อย่างต่อเนื่องในการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลพิษ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

•		 ลดการใช้นาํ้ มันเชือ้ เพลิงโดยติดตัง้ GPS ในรถขนส่งยาง
		 มะตอยเพือ่ ใช้วางแผนเส้นทางเดินรถที่สั้นที่สุด

การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ

•		 ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทปี่ ล่อยจากโรงงานโดย บริษัทฯ เห็นความส�ำคัญของการสร้างความตระหนักในการ
		 การใช้ก๊าซแอลพีจีแทนที่น�้ำมันเตาในการให้ความร้อน สร้างป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ สนับสนุนการปลูกป่าอย่าง
•		 การประหยัดพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดย ยั่งยืนโดยการร่วมกับชุมชนปลูกต้นไม้แบบผสมผสานทั้งพืช
เศรษฐกิจและไม้ยืนต้นเนื้อแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวัฒนธรรมกลุ่ม
		 การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ และเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ ตั้งแต่ปี 2557 จึง
•		 เพิม่ การใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้กา๊ ซแอลพีจี แทน ก�ำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานปลูกต้นไม้ 5 ต้น ต่อคนต่อ
		 ไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับผลิตภัณฑ์ในรถขนส่ง
ปี ดูแลต่อเนื่อง 5 ปี ในพื้นที่ที่ลงนามร่วมกับกรมป่าไม้หรือ
ถึงแม้ว่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทฯ จะยังไม่สามารถ หน่วยงานของรัฐ เช่น ชุมชนบ้านนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท�ำให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ได้ แต่บริษัทฯยังคงมุ่งมั่น และชุมชนวัดบางกระสอบ จังหวัดสมุทรปราการ และปี 2559
ในการลดมลพิษตามมาตรการก�ำจัดตามล�ำดับขั้นอย่างต่อ ที่สวนบึงตะเคร็ง จังหวัดพิษณุโลก
เนื่อง เช่น

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

•		 การปรับปรุงกระบวนการบ�ำบัดนํ้าเสียเพื่อให้สามารถ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความ
		 น�ำนํา้ เสียในการผลิตแอสฟัลต์อมิ ลั ชัน่ กลับมาใช้ได้ใหม่ ปลอดภั ย และสภาพแวดล้ อ มในการท� ำ งาน เพื่ อ ควบคุ ม
•		 การน�ำสารหล่อลืน่ จากรถขนส่งยางมะตอยทีอ่ อกมาไป และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะท�ำให้เกิดความเจ็บป่วยและ
		 เป็นวัตถุดิบป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยางมะตอย
อันตรายแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง รวม
•		 การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด์ ซึง่ เป็นพิษต่ออากาศ ทั้งก�ำหนดค่าดัชนีความปลอดภัย (Safety Index) ปรากฎผล
ประจ�ำปี 2557 เป็นศูนย์หมายถึง ปลอดอุบัติเหตุที่ท�ำให้เกิด
		 ลงโดยระบุประเภทของเครื่องยนต์ตามมาตรฐาน
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทั้ง
•		 ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติงานของพนักงานและการขับขี่ยานพาหนะบนท้อง
		 และพลังงานส�ำหรับวิสัยทัศน์ที่น�ำไปสู่ความยั่งยืน โดย ถนนที่ไม่มีอุบัติเหตุ และโรงงานทุกโรงงานได้รับรางวัลสถาน
		 การพัฒนาวัตถุดบิ ใหม่เพือ่ ลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม ประกอบการกิจการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
		 เชิงกลิ่นในการผลิตยางพาราเอซี (Para AC) โดยการ สภาพแวดล้อมในการท�ำงานระดับประเทศอย่างต่อเนือ่ ง ในปี
		 ผลิตยางพาราเอซีโดยการใช้ยางพาราเป็นหนึง่ ในวัตถุดบิ 2557 บริษัทฯได้รับการรับรอง OHSAS 18001:2007 และเรา
		 นัน้ ยังเป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ตั้งเป้าหมายจะน�ำระบบ ISO45001 มาใช้ในปี 2561
•		 ลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อลดผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม
การจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน
		 ในกระบวนการผลิตยางพาราเอซีและยาง PMA
•		 ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ทปี่ ล่อยจากโรงงานโดย ในปี 2560 โรงงานพิษณุโลก โรงงานระยอง และโรงงาน
พระประแดง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO39001:2012
		 การน�ำรถบรรทุกใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาใช้
(ระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางถนน) เพื่อ
•		 เพือ่ แสดงความมุง่ มัน่ ในการลดภาวะโลกร้อนในกระบวน สร้ า งระบบการบริ ห ารและการป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ จ ากการ
		 การท�ำงาน และส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคมีขอ้ มูลการปล่อยก๊าซ จราจรทางถนนที่จะเกิดกับพนักงานขับรถของบริษัทฯ ที่มี
		 เรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ผ่านทางคาร์บอนฟุตพรินท์ ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ พนักงานขับรถของบริษัทฯ ได้รับคัด
		 ของผลิตภัณฑ์
เลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ
•		 ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิน่ และชุมชนโดยการวางแผน ในรายการ “UD Trucks Extra Mile Challenges” ที่ประเทศ
		 ระยะยาวในการฟื้นฟูป่าในจังหวัดพิษณุโลก
ญีป่ นุ่ โดยได้รบั รางวัลชนะเลิศในหมวด “the best driver skill”
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม 		 เป็นโครงการ “ร่วมกันสร้างถนนสีเขียวไปสู่โรงเรียน”
		 ในจังหวัดทีโ่ รงงานตัง้ อยู่ เช่น โรงเรียนวัดท่าทอง จังหวัด
ต่อสังคม
กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
สังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 และเมื่อ
ปลายปี 2555 กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางมะตอยรายแรก
ของประเทศไทยที่ได้รับการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากล
ระบบ ISO 26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก.
26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดย สถาบัน
รับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง การทวนสอบโดย MASCI ได้ด�ำเนินการ ทุก 2
ปี คือ ปลายปี 2557 และ ปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียน
บุคลากรเฉพาะด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำโรงงาน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

		 สุราษฎร์ธานี โรงเรียน นิคม 4 และนิคม 7 จังหวัดระยอง
		 และโรงเรียนแหลมพระท่า จังหวัดพิษณุโลก
•		
		
		
		

การส่งเสริมให้พนักงานจิตอาสาได้ใช้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคของกลุ่มบริษัทฯ ท�ำโครงการ “1 โรงงาน
1 ผลิตภัณฑ์” ต่อเนือ่ งหลายปีกบั ชุมชนใกล้เคียง เพือ่ ส่ง
เสริมรายได้

•		
		
		
		
		
		

สนับสนุนโรงพยาบาลใกล้โรงงานเพื่อสุขภาพที่ดีของ
ชุมชนโดยการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ตาม
ทีท่ ำ� การสานเสวนาร่วมกัน เช่น รถเกียร์อตั โนมัตสิ �ำหรับ
ใช้ตรวจผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน สร้างห้องปลอดเชื้อ
ส�ำหรับจ่ายอุปกรณ์เครือ่ งมือแพทย์รว่ มกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร

•		
การมีสว่ นร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง 		
ในปี 2560 พนักงานของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ ทีส่ �ำนักงานใหญ่และ 		
โรงงานทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในหลายๆ ด้าน 		
คือ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาสภาพแวดล้อม 		
และเศรษฐกิจของชุมชน และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ •		
		
โครงการหลัก ๆ ประกอบด้วย
•		 มุ่งเน้นที่จะใช้ความรู้ความช�ำนาญในธุรกิจยางมะตอย 		
		 ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ร่ ว มกั บ ลู ก ค้ า โดยจั ด ท� ำ 		

ร่วมกับกรมทางหลวงชนบท เขต 5 ในกิจกรรม “รักษ์ทาง
รักถิน่ ” บริเวณถนนเทศบาลสุรนารี เพือ่ เป็นการปรับปรุง
สถาพผิวจราจรให้มีความปลอดภัยต่อการสัญจร ช่วย
ลดอุบตั เิ หตุทที่ ำ� ให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สนิ และบางครัง้
ก็ถงึ เสียชีวติ โดยการใช้สนิ ค้ายางมะตอยส�ำเร็จรูปพรีมกิ ซ์
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เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ เข้าเยีย่ ม หรือ
ให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบโรงงาน มีสว่ นร่วมใน
กิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภัย” หรือ “Open House”
ของโรงงานอย่างสมํ่าเสมอ

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

•		
		
		
		
		
		
		

ด� ำ เนิ น โครงการต่ อ เนื่ อ งกั บ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ในปี 2560 ผูบ้ ริหารและพนักงานได้รว่ มท�ำกิจกรรมเพือ่ ชุมชน
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพือ่ พัฒนาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์ ด้วยจิตอาสาเป็นจ�ำนวน 17,951 ชัว่ โมง โดยมากกว่าเป้าหมาย
ยางมะตอยที่จะน�ำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ชั่วโมงจิตอาสาที่ตั้งไว้ 15,552 ชั่วโมง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ มหาวิทยาลัย
และประเทศต่อไป เช่น เป็นอาจารย์พเิ ศษ ร่วมปรับปรุง
หลักสูตร รวมทั้งร่วมด�ำเนินการพัฒนาห้องปฏิบัติการ จำ�นวนชั่วโมงจิตอาสา
ทดสอบการพัฒนางานทางด้วยยางมะตอย

•		 ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย ท�ำโครงการ “ฮีโร่เยาวชน” เพื่อ
		 ส่งเสริมองค์ความรูแ้ ละทักษะแก่เยาวชน และพัฒนาครู
•		
		
		
		
		
		

เล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า ของการศึ ก ษาและสื บ สานไว้ ซึ่ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงรับบ้านเรียนละครมรดก
ใหม่ซึ่งเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความ
อุปถัมภ์ โดยการประชาสัมพันธ์และจัดการแสดงละคร
เพื่อหารายได้จากการแสดงและบริจาคโดยไม่หักค่าใช้
จ่ายในทุก ๆ ปี

ชัว่ โมงจิตอาสาเพือ่ ชุมชน

25,000
20,000

20,389

21,281

17,238
14,846

15,000
10,000

21,988

9,742

10,251

17,951
15,552

11,248

5,000
2556

2557

2558

2559

2560

จำ�นวนชัว่ โมงจิตอาสาทีท่ �ำ ได้
เป้าหมายชัว่ โมงจิตอาสา

เพื่ อ ด� ำ รงไว้ ซึ่ ง จิ ต อาสาอย่ า งยั่ ง ยื น ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วัฒนธรรมกลุม่ บริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2554 บริษทั ฯ ได้กำ� หนดชัว่ โมง
จิตอาสาเพือ่ ชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชัว่ โมงต่อปี ให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานร่วมกันออกไปท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชนเพือ่ สร้าง
สาธารณประโยชน์
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในทีใ่ ช้ในบริษทั ฯ มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทางของ Committee
of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission
(หรือ“COSO”) ผูบ้ ริหารได้กำ� หนดสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ทีเ่ หมาะสมกับองค์กรซึง่ ได้ถกู ก�ำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยม
ขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบัติ
รอบคอบ มอบรักษาค�ำมั่น และ สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)
สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้รบั การส่งเสริมจากโครงสร้าง
องค์กรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ
บริษทั ฯ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ วิสยั ทัศน์ปี 2563) ทัง้ นี้ โครงสร้าง
องค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะ
ที่ยังคงสนับสนุนการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ อีกทั้ง
บริษทั ฯ ยังมีการก�ำหนดผังอ�ำนาจการอนุมตั ิ (ทีม่ กี ารสอบทาน
และปรับปรุงอย่างสม�ำ่ เสมอ) และก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจการ
อนุมตั ไิ ว้สำ� หรับผูบ้ ริหารทุกระดับของบริษทั ฯ ทีจ่ ะสามารถด�ำเนิน
งานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป

มาใช้อย่างเป็นระบบ (หรือ ERM) สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการระบุ
การประเมิน และ การจัดการกับโอกาส และอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท) ได้
เน้นย�้ำถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ
ความเสี่ยงของบริษัทในทุกระดับได้ถูกบริหารจัดการผ่าน
ระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ ได้รบั การปรับปรุง
อย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ให้สอดคล้องกับภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้ได้ถูกระบุไว้
ในคูม่ อื การปฎิบตั งิ านและอยูภ่ ายใต้การตรวจสอบจากหน่วย
งานตรวจสอบภายใน

สุดท้ายนี้ กระบวนการทางสารสนเทศและการสือ่ สารทีเ่ หมาะสม
(ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้อง) พร้อมทีจ่ ะช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูบ้ ริหารฝ่ายปฏิบตั กิ ารและผูบ้ ริหาร
อาวุโสของบริษทั ฯ ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานและการควบคุม
ทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ ค�ำมัน่ ของบริษทั เกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนึง่ ในคุณค่าหลักขององค์กรทีส่ �ำคัญ คือ ปฏิบตั ริ อบคอบ ได้ ได้รบั การน�ำเสนอในการลงทุนเกีย่ วกับระบบ Oracle ซึง่ เป็น
ถูกใช้เป็นแนวทางส�ำหรับหลักธรรมาภิบาลทีด่ ขี องบริษทั ฯ สิง่ ระบบทีใ่ ช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กรซึง่ ระบบ Oracle
เหล่านีไ้ ด้รบั การสะท้อนโดยการน�ำกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ได้เริ่มใช้งานในช่วงปลายปี 2560
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

การตรวจสอบภายใน
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
(“มาตรฐาน”) ที่ออกโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้
ท�ำการรวบรวมมาตรฐานไว้ในกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ฉบับล่าสุดของบริษัทฯ (ที่ได้รับอนุมัติในปี 2555)
ตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มกี ารพัฒนา
การอย่างไม่หยุดยัง้ จากการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
(Compliance Auditing) มาเป็นการเน้นการตรวจสอบตามฐาน
ความเสี่ยง (Risk-based Auditing) ในปัจจุบัน (ซึ่งอาจรวม
การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ ถ้าจ�ำเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน
ไม่เพียงให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพของการควบคุม
ที่มีอยู่ แต่ยังรวมถึงความเพียงพอของการควบคุมเหล่านี้เพื่อ
ให้สามารถติดตามความเสีย่ งขององค์กรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
ได้ สิ่งเหล่านี้มีความส�ำคัญต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ
บริษัทฯ รวมถึงการก้าวไปสู่ระดับสากล โดยในปี 2560 ฝ่าย
ตรวจสอบภายในได้สอบทานหน่วยงานใหม่ของบริษัทฯ ที่
อยู่ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม (รวมถึงสอบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่แล้วด้วย)
ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาททีส่ ำ� คัญในการติดตามการรับรู้
ของผู้บริหารในเรื่องความเสี่ยงและการควบคุม ซึ่งท�ำให้
บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ (โดยเฉพาะ
ความเสี่ยงที่ปรากฎในรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน)

และเตรียมความพร้อมขององค์กรในการบรรลุความท้าทาย
ของเป้าหมายทางกลยุทธ์
ฝ่ายตรวจสอบภายในก�ำหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเสีย่ ง
ซึง่ จะได้รบั การอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำ
ทุกปี ทั้งนี้แผนงานตรวจสอบตามความเสี่ยงจะพิจารณาจาก
ปัจจัยเสีย่ งหลาย ๆ ประการ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดของการด�ำเนิน
งานของหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นขอบเขตการตรวจสอบ
(“audit universe”) ของบริษัทฯ ความเสี่ยงขององค์กร วัตถุ
ประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษทั ฯ และยังรวมถึงผลของการตรวจสอบ
ภายในทีผ่ า่ นมาอีกด้วย ซึง่ แผนการตรวจสอบนีจ้ ะถูกหารือกับ
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ในท้ายที่สุด
ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวตั ถุประสงค์
มุง่ เน้นไปทีค่ วามมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด�ำเนิน
งาน ความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินและการบริหาร
การปฏิบัติตามเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการดูแล
รักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะน�ำเสนอต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจัดการประชุมทุกเดือน)
ประการสุดท้าย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการน�ำเสนอสถานะ
การตรวจสอบเทียบกับแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสีย่ ง
อย่างสม�ำ่ เสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบอีกครั้งในช่วงสิ้นปี
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน
รับอนุญาต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในนั้น ภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่าย
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการของบริษัท
ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ร่วมอนุมัติแต่งตั้งนาย
โจเซฟ ซูเซ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 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
				
2551 – 2555		
				

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
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

40		
1		

ค่าระวาง และค่าบริการอื่นๆ
ค่าบริการอื่นๆ

รวมค่าใช้จ่าย 		

ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ราคาตามสัญญา

125		

37

88		

7		
1
2		
29 ราคาตลาด/
8 ราคาตามสัญญา
-		

2,928		

1,168		
- ราคาตลาด/
- ราคาตามสัญญา
1		
1		
1		
9		

1,405
216		
127		

2560

137

41

96

42
1

7
2
2
29
6
7

3,009

1,196
26
3
1
1
1
-

1,399
243
140

(หน่วย : ล้านบาท)
เงื่อนไข
2559

ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร
ค่าเช่าส�ำนักงาน
ค่าบริการอื่นๆ
ค่าเช่าส�ำนักงาน
ค่าบริการอื่นๆ
ค่าบริการอื่นๆ

รวม 		

บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ำกัด
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น จ�ำกัด
Asia Bitumen Trading Pte Ltd.
Colas S.A. (Colas S.A. และ Sami Bitumen
Technology)
บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ำกัด

Colas S.A.

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และบริการ
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์
ค่าบริการ
ค่าบริการ
ค่าบริการ
บริการอื่นๆ (อินเตอร์เน็ตและค่าเช่าอุปกรณ์)
ขาย - Aqua Quick

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และบริการ
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน และบริการ
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน และบริการ

รวมรายได้ 		

Asia Bitumen Trading Pte Ltd.
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
บริษัท ไทยสเลอรี่ชิล จ�ำกัด
Colas S.A. (Colas S.A. และ Sami Bitumen
Technology)
Hindustan Colas
PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ำกัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ISCO Industry PTE

บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด 		

รายงานระหว่
างกัน
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ และงบการเงิน
100
102
103
104
168

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
รายงานและงบการเงินรวม
ข้อมูลบริษัท
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (กลุม่ บริษทั ฯ) มีความยินดีทจี่ ะรายงานว่า ต่อบาร์เรลในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อย่างไรก็ตามการ
ในปี 2560 กลุม่ บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 2,537 ล้านบาท เมือ่ ขาดทุนในครั้งนี้ไม่ได้กระทบต่อกระแสเงินสดเนื่องจากราคา
เปรียบเทียบกับก�ำไรสุทธิในปี 2559 จ�ำนวน 3,110 ล้านบาท สัญญา Option ตกอยู่ในช่วง Collar range ในทางกลับกัน
รายได้จากการขายและบริการจ�ำนวน 28,260 ล้านบาท เพิ่ม การขาดทุนจากสัญญาการป้องกันความเสีย่ งบนผลิตภัณฑ์ที่
ขึน้ ร้อยละ 18 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ปัจจัยหลักเกิด ไม่ใช่ยางมะตอย (non-bitumen) จ�ำนวน 495 ล้านบาทนัน้ จะ
จากการทีร่ าคาขายยางมะตอยมีการปรับตัวสูงขึน้ สอดคล้อง ถูกชดเชยโดยก�ำไรทีร่ บั รูใ้ นระดับทีส่ งู จากการขายผลิตภัณฑ์ที่
กับการเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมันดิบระหว่างปี อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ยางมะตอย รวมถึงก�ำไรทีย่ งั ไม่ได้รบั รูจ้ ากสินค้าคงเหลือ ณ
ปริมาณยอดขายนั้นลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ช่วงเวลาปลายปี 2560 ที่ราคาน�้ำมันดิบนั้นอยู่ในระดับสูงสุด
2559 เนื่องจากปัญหาการจัดส่งน�้ำมันดิบจากผู้ผลิตน�้ำมัน ที่ 66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรจากอัตรา
หลักในช่วงระหว่างปี ฝ่ายบริหารได้ติดตามสถานการณ์ แลกเปลี่ยนที่ 244 ล้านบาท เนื่องมาจากการอ่อนตัวของค่า
การเมืองในประเทศเวเนซูเอลาอย่างใกล้ชดิ รวมถึงด�ำเนินการ เงินดอลลาร์สหรัฐที่ส่งผลต่อมูลค่าเงินลงทุนหมุนเวียนที่เป็น
หลายอย่าง ๆ เพือ่ ลดผลกระทบจากปัญหานี้ ตลาดต่างประเทศ ดอลลาร์สหรัฐเมือ่ มีการรายงานในงบการเงินในหน่วยสกุลเงินบาท
เช่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซียนั้นมีผลประกอบการที่
แตกต่างกันไป เวียดนามและอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจาก
สภาวะอากาศอันเลวร้ายและการจัดสรรงบประมาณจากภาค
รัฐทีล่ า่ ช้า ท�ำให้โครงการต่างๆ มีความล่าช้า ส่งผลให้ยอดขาย
ของทัง้ สองตลาดนีต้ ำ�่ กว่าเป้าทีว่ างไว้ อย่างไรก็ตามยอดขาย
รวมของตลาดต่างประเทศยังเป็นไปตามเป้าหมายเนือ่ งมาจาก
อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศจีนทีย่ งั แข็งแกร่ง เรายังมีมมุ มอง
ว่าอุปสงค์ยางมะตอยที่หายไปเนื่องมาจากสภาวะอากาศอัน
เลวร้ายในปี 2560 จะกลับมาในปี 2561

ค่าใช้จา่ ยในการขายและการบริหาร มีจำ� นวน 159 ล้านบาท และ
1,178 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.56 และร้อยละ 4.17 ของ
รายได้จากการขายและบริการ ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในปี 2559 ซึ่งมีจ�ำนวน
259 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,045 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1.08 และร้อยละ 4.35 ของรายได้จากการขายและบริการตาม
ล�ำดับ การลดลงของค่าใช้จา่ ยในการขายเป็นไปตามยอดขาย
ทีล่ ดลง บริษทั ฯ ได้มกี ารควบคุมค่าใช้จา่ ยเหล่านีอ้ ย่างเข้มงวด
มีการกลับรายการหนีส้ งสัยจะสูญในปี 2560 จ�ำนวน 112 ล้านบาท
จากการช�ำระหนีข้ องลูกค้าบางรายของบริษทั ย่อยในประเทศจีน
และไม่มกี ารตัง้ หนีส้ งสัยจะสูญส�ำหรับการขายภายในประเทศ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายที่มีความ
รอบคอบของกลุ่มบริษัทฯ โดยที่ลูกค้าที่ค้างช�ำระหนี้นานกว่า
หนึ่งปีจะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ�ำนวน

ส�ำหรับการกระตุน้ เศรษฐกิจในประเทศไทย รัฐบาลยังคงมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐประจ�ำปีส�ำหรับถนนในระดับที่
ใกล้เคียงกับปี 2559 โดยอุปสงค์ดา้ นยางมะตอยของประเทศ
อยู่ที่ 1.3 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ท�ำให้การขายใน
ตลาดในประเทศประสบความส�ำเร็จทัง้ ด้านอัตราการท�ำก�ำไร
และยอดขาย
ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2560 อยู่ที่ 106 ล้านบาท เมื่อเปรียบ
ต้นทุนขายและบริการในปี 2560 มีจ�ำนวน 24,109 ล้านบาท เทียบกับค่าใช้จา่ ยทางการเงินจ�ำนวน 110 ล้านบาทในปีกอ่ น
หรือคิดเป็นร้อยละ 85.3 (ร้อยละ 83.0 ในปี 2559) ของราย การลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงินเกิดจากการจ่ายช�ำระคืน
ได้จากการขายและบริการ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากการ เงินกู้ระยะยาวที่มีดอกเบี้ยที่สูงก่อนก�ำหนด โดยอัตราภาษี
ค�ำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็น ที่แท้จริงของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 17.3 มา
ธรรม (“Mark to market”) จาก Four ways collar option ที่ อยู่ที่ร้อยละ 12.7 เป็นผลมาจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก
มีการกลับรายการก�ำไรที่ยังไม่ได้รับรู้จ�ำนวน 265 ล้านบาท โครงการ ส�ำนักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (“IHQ”) และ บริษทั การค้า
ในปี 2559 เนื่องมาจากราคาน�้ำมันดิบ Brent มีการปรับตัว ระหว่างประเทศ International Trading Center (“ITC”) ใน
ลดลงจาก 56.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลสู่ 45 ดอลลาร์ ปี 2559
สหรัฐต่อบาร์เรล และอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 56 ดอลลาร์สหรัฐ
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

ก�ำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีสำ� หรับปี 2560 มีจำ� นวน 2,537 ล้าน
บาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 1.63 บาท (ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น)
เปรียบเทียบกับก�ำไรต่อหุน้ 2.01 บาท ส�ำหรับปี 2559 โดยกลุม่
บริษทั ยังมีอตั ราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ในระดับทีน่ า่ พอใจทีร่ อ้ ย
ละ 20.3 และร้อยละ 27.7 ในปี 2560 และ 2559 ตามล�ำดับ

การวิเคราะห์ด้านการเงิน
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินของกลุม่ บริษทั ฯ ยังคงอยูใ่ นระดับต�ำ่
ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ยสูงของบริษัทย่อยของ
บริษทั ฯ ได้ถกู ช�ำระคืนก่อนก�ำหนดด้วยกระแสเงินสดจากการ
ด�ำเนินงาน จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมของกลุม่ บริษทั ฯ ลดลงเป็น 0.51 เรายึดมัน่ ในการควบคุม
สถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยจัดสรรเงินลงทุนในระดับที่
เหมาะสมเพื่อโอกาสในการขยายตัวในธุรกิจใหม่ ๆ และเมื่อ
เดือนตุลาคม 2560 บริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้
ยืนยันความเชือ่ มัน่ ดังกล่าวจากการจัดอันดับเครดิตระยะยาว
ของบริษัทฯ เป็นระดับ A- อีกครั้ง อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ได้รับ
ความไว้วางใจในการช่วยเหลือด้านการเงินทั้งในเรื่องการซื้อ
วัตถุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เป็นอย่างดี

•		 การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากมี
		 การช�ำระค่าใช้จ่ายน�้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
•		 การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
		 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นส�ำหรับการซื้อ
		 น�้ำมันดิบในช่วงสิ้นปี
•		 การลดลงของเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงินเนือ่ งจาก
		 การจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาวล่วงหน้า

อัตราส่วนทางการเงินหลัก
อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2560
สามารถสรุปได้ดังนี้
•		 อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 8.8 ในปี
		 2560 จากร้อยละ 12.8 ในปี 2559
•		 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นร้อยละ
		 20.3 ในปี 2560 จากร้อยละ 27.7 ในปี 2559

กระแสเงินสด
กระแสเงินสดของกลุม่ บริษทั ฯ ในปี 2560 สามารถสรุปได้ดงั นี้

•		 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 2,355 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของบริษัทฯ จ�ำนวน 4,514 		 ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดได้มาจากการด�ำเนินงาน
ล้านบาท เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของ • เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 1,166 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทฯ จ�ำนวน 4,728 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา อัตราส่วน 		 ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อเรือและงบประมาณการลงทุน
หนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของกลุม่ บริษทั ฯ หรือ D/E Ratio 		 ของบริษัทย่อย
ยังคงดีขึ้นเป็น 0.51 จาก 0.59 ภายหลังจากการจ่ายช�ำระคืน •		 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 1,368 ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะยาวก่อนก�ำหนดอันเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มี 		 ส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่ายช�ำระเงินกูย้ มื ระยะยาวล่วงหน้า
กระแสเงินสดทีแ่ ข็งแกร่ง นอกจากนีอ้ ตั ราส่วนเงินกูร้ ะยะยาว 		 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น 0.04 จาก 0.10

ฐานะการเงินรวม

การเปลีย่ นแปลงในฐานะการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ วันสิน้ ปี
2560 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
•		 การเพิม่ ขึน้ ของสินค้าคงเหลือเนือ่ งจากการปรับตัวทีส่ งู ขึน้
		 ของราคาตลาดของน�ำ้ มันดิบในช่วงสิน้ ปี
•		 การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการตัดค่า
		 เสื่อมราคา
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ชื่อบริษัทผู้จ่าย

ชื่อผู้สอบบัญชี

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด (โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 		

ค่าสอบบัญชี
(บาท)

2,650,000.570,000.1,050,000.330,000.270,000.250,000.270,000.290,000.5,680,000.-

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
(โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
10 บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
90,000.			
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
11 บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด สอบทานการปฏิบัติตามเงื่อนไข บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
45,000.			
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน
(โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
12 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร
บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
237,500.		 (มหาชน) 		
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
13 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด การให้บริการให้ค�ำปรึกษาด้าน บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท
300,000.1,200,000.		 (มหาชน)
บัญชีเกี่ยวกับการบัญชีป้องกัน
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
			
ความเสี่ยงตามมาตรฐานการ
			
รายงานทางการเงินฉบับที่ 9
			
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
รวมค่าตอบแทนส�ำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)		
300,000.1,662,500.-

รายการที่ ชือ่ บริษทั ผูจ้ า่ ย

ข้อมูลข้างต้น
		 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส�ำนักงานสอบบัญชีที่
		 ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้
		 ข้างต้น
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ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัดและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�ำนักงานสอบ
บัญชีดังกล่าวที่ถูกต้องครบถ้วน

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

(ศุภชัย ปัญญาวัฒโน)
สังกัด บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
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 ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงาน
และงบการเงินรวม
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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
31 ธันวาคม 2560

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์
จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน) (บริษัทฯ) ด้วยเช่นกัน

เหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดย
รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่
ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบ
ที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่อ
งบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับ
ส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
แต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ บริษทั ตามข้อ
ก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทกี่ ำ� หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

การรับรู้รายได้
เนือ่ งจากรายได้จากการขายเป็นรายการทีม่ มี ลู ค่าทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ และเป็นรายการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯโดยตรง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็น
พิเศษต่อการรับรู้รายได้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการ
ขายถูกรับรู้ในบัญชีถูกงวด

ข้ า พเจ้ า ได้ ป ระเมิ น ความเหมาะสมและทดสอบความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่
เกีย่ วข้องกับวงจรรายได้ สุม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการ
ขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบใน
ช่วงใกล้สนิ้ รอบระยะเวลาบัญชี ตรวจสอบใบลดหนีท้ บี่ ริษทั ฯ
ออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพือ่ ตรวจสอบความผิดปกติ
เรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดย
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการ เฉพาะรายการบัญชีที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่อง
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การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
กลุม่ บริษทั ได้เข้าท�ำสัญญาเครือ่ งมือทางการเงินเพือ่ ป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคา
สินค้าส�ำเร็จรูป อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม กับคู่สัญญาจ�ำนวนหลายราย และ
แสดงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวใน
งบแสดงฐานะการเงิน ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
เครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว ฝ่ายบริหารอ้างอิงเทคนิคและ
แบบจ�ำลองการประเมินมูลค่าที่แนะน�ำโดยคู่สัญญา ซึ่ง
ข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นความแตกต่าง
ของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณ จึง
มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน

อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ หาก
ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดง
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้อง
รายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่องดังกล่าว
ที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
และผูม้ หี น้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้
บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน
ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ข้าพเจ้าได้ทำ� ความเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนในการเข้าท�ำรายการ ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และการบันทึกมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับเครื่องมือทางการเงิน
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
พร้อมทั้งทดสอบการค�ำนวณ การส่งหนังสือยืนยันยอดกับ
ความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
คู่สัญญาเพื่อประเมินความครบถ้วนของการบันทึกรายการ
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณี
การสุม่ ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง
ที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการ
ปีและหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้
ที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
ทดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายุตธิ รรมโดยการวิเคราะห์
กลุ่มบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงาน
เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมที่กิจการใช้กับข้อมูลที่มีอยู่ใน
ต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ตลาดทีส่ ามารถหาได้ และได้ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความครบถ้วนของข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ ผู ้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลมี ห น้ า ที่ ใ นการสอดส่ อ งดู แ ล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
การเงิน

ข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวม
อยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการ การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความ
เงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) เชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูล แสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่
อื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อ ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
มั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ
ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐาน
งบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความ
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับ
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูล
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระ
ส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้
งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านดังต่อ
ไปนี้ด้วย
•		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
•		
		
		
		
		

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิดการปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อ
ความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
หรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่
มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี•ย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ทีไ่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อ
เนื่องได้

•		
		
		
		

ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงิน
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสม
		 อย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
		 หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพือ่ แสดง
		 ความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
		 ก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
		 ตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียง
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้อง 		 ผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
กับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้ ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ใน ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
การแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวม
ถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ภายในของกลุ่มบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหาร ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

•		
		 ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
		 และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
ความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล
•		 สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
		 ส�ำหรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุป
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
		 จากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอน
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
		 ที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก� ำกับดูแล
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีส่ ดุ ในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญใน
การตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด
เผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่
จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก
การสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน� ำเสนอ
รายงานฉบับนี้

ศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

หมายเหตุ

สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		

1,025,410,421 1,333,229,093

153,903,305

234,077,594

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

3,667,896,644 3,491,349,459 3,138,407,368

2,653,403,952

6, 7

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน

7

สินค้าคงเหลือ				

8

สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า

33, 34

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

-

-

32,514,600

-

3,892,145,391 3,769,635,960 3,072,990,826

3,106,106,733

344,889,174

514,320,894

344,889,174

514,320,894

323,625,336

252,395,469

61,727,713

30,897,467

9,253,966,966 9,360,930,875 6,804,432,986

6,538,806,640

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9

-

- 7,631,132,471

7,335,599,937

เงินลงทุนในการร่วมค้า

10

42,047,725

30,951,742

-

-

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11

526,641,530

435,085,897

243,447,034

243,447,034

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

-

- 1,290,158,909

636,652,215

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

12

256,932,559

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

199,432,559

94,342,234

99,837,943

8,558,655,479 8,690,381,515

865,067,859

885,156,564

ค่าความนิยม			 		

146,293,504

146,293,504

-

-

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

14

260,995,385

228,849,463

103,481,916

53,722,488

สิทธิการเช่า 				

15

331,790,689

375,084,549

2,962,729

3,190,631

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

26

88,749,652

25,116,082

92,628,726

56,428,448

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

19, 33

154,149

389,373

-

-

46,470,312

10,100,618

2,208,307

4,232,430

10,258,730,984 10,141,685,302 10,325,430,185

9,318,267,690

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		

รวมสินทรัพย์			
19,512,697,950 19,502,616,177 17,129,863,171 15,857,074,330
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

16

2,026,716,961 1,468,287,723 1,677,195,906

1,269,830,852

7, 17 2,982,455,370 4,053,188,900 3,477,470,270

4,118,004,563

7

-

-

256,000,000

-

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน				
การเงินที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

18

324,862,596

377,855,875

-

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			

48,817,391

224,788,486

10,238,461

150,578,848

774,516,833

50,331,376

774,516,833

50,331,376

67,750,532

137,203,504

25,976,584

44,683,043

6,225,119,683 6,311,655,864 6,221,398,054

5,633,428,682

สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า

33, 34

หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
รวมหนี้สินหมุนเวียน		

หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ				
จากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

18

212,322,840

777,903,321

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

7

7,371,315

7,570,206

-

-

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

19, 33

889,671

9,537,502

889,671

9,537,502

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

21

137,624,257

130,486,627

87,540,137

87,497,314

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		

130,636

391,387

-

-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		

358,338,719

925,889,043

88,429,808

97,034,816

6,583,458,402 7,237,544,907 6,309,827,862

5,730,463,498

รวมหนี้สิน			 		

									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2560
2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น							
ทุนเรือนหุ้น				
22					
ทุนจดทะเบียน 							
หุ้นสามัญ 1,579,343,570 หุ้น
		 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
1,579,343,570 1,579,343,570 1,579,343,570 1,579,343,570
ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 1,562,464,570 หุ้น
		 (2559: 1,552,998,070 หุ้น)					
		
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		
1,562,464,570 1,552,998,070 1,562,464,570 1,552,998,070
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
1,046,878,673 1,008,953,799 1,046,878,673 1,008,953,799
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น		
22
8,638,781
4,825,807
8,638,781
4,825,807
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย				
ที่บริษัทฯซื้อในราคาต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี		
6,237,755
6,237,755
การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อย				
โดยไม่ได้สูญเสียอ�ำนาจควบคุม		
(570,310,802) (570,310,802)
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
23
155,756,068
119,382,361 155,756,068
119,382,361
ก�ำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
24
172,123,329
172,123,329 172,123,329
172,123,329
ยังไม่ได้จัดสรร			
11,008,947,953 9,873,733,941 7,874,173,888 7,268,327,466
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
(589,750,271) (13,503,665)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		 12,800,986,056 12,154,440,595 10,820,035,309 10,126,610,832
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทย่อย 			
128,253,492
110,630,675
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		 12,929,239,548 12,265,071,270 10,820,035,309 10,126,610,832
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		 19,512,697,950 19,502,616,177 17,129,863,171 15,857,074,330

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					
				
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2560
2559

รายได้								
รายได้จากการขายและบริการ		
28,260,329,614 24,037,769,819 23,862,492,964 19,111,116,711
รายได้อนื่ 								
เงินปันผลรับจากบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
9, 11
393,447,765
969,938,019
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลีย่ น		
244,459,050
65,673,695
242,359,242
72,667,090
อืน่ ๆ			 			
337,670,331
191,308,738
383,872,365
223,132,443
รวมรายได้			 		
28,842,458,995 24,294,752,252 24,882,172,336 20,376,854,263
ค่าใช้จา่ ย									
ต้นทุนขายและบริการ		
24,108,781,591 19,948,811,574 21,305,674,104 17,287,611,209
(ก�ำไร) ขาดทุนจากสัญญาประกันความเสีย่ งราคาสินค้า 33, 34
740,492,785
(403,342,481)
775,228,013
(393,841,528)
กลับรายการปรับลดราคาทุนสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิทจี่ ะได้รบั 			
8
(67,452,010)
(197,244,020)
(174,714,169)
(188,040,059)
			
				
24,781,822,366 19,348,225,073 21,906,187,948 16,705,729,622
ค่าใช้จา่ ยในการขาย		 		
158,547,029
259,426,515
89,461,001
107,401,408
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร		
1,177,877,983
1,045,427,861
642,005,340
566,909,879
ค่าใช้จา่ ยอืน่ 								
กลับรายการค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ		
(112,063,488)
(153,033,460)
(71,363,550)
(45,883,762)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
9
8,300,000
กลับรายการค่าเผือ่ การด้อยค่าของ
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
12
(57,500,000)
(9,000,000)
รวมค่าใช้จา่ ย			 		
25,948,683,890 20,500,045,989 22,557,290,739 17,342,457,147
ก�ำไรก่อนส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม				
ค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้		
2,893,775,105
3,794,706,263
2,324,881,597
3,034,397,116
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษทั ร่วม 10, 11
139,780,225
97,720,104
ก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้		
3,033,555,330
3,892,426,367
2,324,881,597
3,034,397,116
ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน			
(105,967,714)
(110,043,611)
(47,458,823)
(32,527,390)
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้ 		
2,927,587,616
3,782,382,756
2,277,422,774
3,001,869,726
ภาษีเงินได้				
26
(370,632,231)
(655,138,744)
(271,100,689)
(432,568,030)
ก�ำไรส�ำหรับปี			 		
2,556,955,385
3,127,244,012
2,006,322,085
2,569,301,696

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :						
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน				
ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศ		
(578,467,791)
(48,002,313)
รายการทีจ่ ะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไร						
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		
(578,467,791)
(48,002,313)
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สุทธิจากภาษีเงินได้		
21, 26
(1,421,198)
2,944,625
รายการทีจ่ ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก�ำไร						
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้		
(1,421,198)
2,944,625
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี		
(579,888,989)
(45,057,688)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี		
1,977,066,396
3,082,186,324
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2,006,322,085

2,569,301,696

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

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2560
2559

การแบ่งปันก�ำไร							
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
2,537,110,873 3,110,133,633 2,006,322,085 2,569,301,696
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย		
19,844,512
17,110,379
							
2,556,955,385 3,127,244,012 			
										
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
1,959,443,069 3,074,074,056 2,006,322,085 2,569,301,696
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทย่อย		
17,623,327
8,112,268 		
			
				
1,977,066,396 3,082,186,324 		
ก�ำไรต่อหุ้น				
29 					
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
1.63
2.01
1.29
1.66
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด						
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
1.61
1.98
1.28
1.64
									

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

และช�ำระแล้ว

ค่าหุน้

เงินรับล่วงหน้า
มูลค่าตามบัญชี

ซือ้ ในราคาต�ำ่ กว่า
อ�ำนาจควบคุม

โดยไม่ได้สญ
ู เสีย
โดยใช้หน้ ุ เป็นเกณฑ์

ส่วนทุนจากการจ่าย

ในบริษทั ย่อย 		
ส�ำรองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

จัดสรรแล้ว		

ก�ำไรสะสม 		

				

ต่างประเทศ

ทีเ่ ป็นเงินตรา

แปลงค่างบการเงิน
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้

รวมองค์ประกอบอืน่

ของบริษทั ฯ

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

		

ของบริษทั ย่อย

อ�ำนาจควบคุม

ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มี
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1,543,850,070 969,634,291
554,020 6,237,755 (308,455,017) 75,456,879 172,123,329 7,843,967,182
25,500,537
25,500,537 10,328,869,046 235,617,387 10,564,486,433
ก�ำไรส�ำหรับปี
- 3,110,133,633
- 3,110,133,633 17,110,379 3,127,244,012
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
2,944,625 (39,004,202) (39,004,202)
(36,059,577) (8,998,111)
(45,057,688)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
- 3,113,078,258 (39,004,202) (39,004,202) 3,074,074,056
8,112,268 3,082,186,324
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของบริษทั ฯ													
ในบริษทั ย่อยโดยไม่ได้สญ
ู เสีย
อ�ำนาจควบคุม (หมายเหตุ 9)
- (261,855,785)
- (261,855,785) (125,655,962) (387,511,747)
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
9,148,000 39,319,508 (554,020)
47,913,488
47,913,488
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
- 4,825,807
4,825,807
4,825,80
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 23)
- 43,925,482
43,925,482
43,925,482
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
- (1,083,311,499)
- (1,083,311,499)
- (1,083,311,499)
เงินปันผลจ่ายแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย								
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
- (7,443,018)
(7,443,018)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,552,998,070 1,008,953,799 4,825,807 6,237,755 (570,310,802) 119,382,361 172,123,329 9,873,733,941 (13,503,665) (13,503,665) 12,154,440,595 110,630,675 12,265,071,270 			
						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1,552,998,070 1,008,953,799 4,825,807 6,237,755 (570,310,802) 119,382,361 172,123,329 9,873,733,941 (13,503,665) (13,503,665) 12,154,440,595 110,630,675 12,265,071,270
ก�ำไรส�ำหรับปี
- 2,537,110,873
- 2,537,110,873 19,844,512 2,556,955,385
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
(1,421,198) (576,246,606) (576,246,606) (577,667,804) (2,221,185) (579,888,989)
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
- 2,535,689,675 (576,246,606) (576,246,606) 1,959,443,069 17,623,327 1,977,066,396
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 22)
9,466,500 37,924,874 (4,825,807)
42,565,567
42,565,567
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ (หมายเหตุ 22)
- 8,638,781
8,638,781
8,638,781
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 23)
- 36,373,707
36,373,707
36,373,707
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
- (1,400,475,663)
- (1,400,475,663)
- (1,400,475,663)
เงินปันผลจ่ายแก่ผมู้ สี ว่ นได้เสีย														
ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ย่อย
(510)
(510)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,562,464,570 1,046,878,673 8,638,781 6,237,755 (570,310,802) 155,756,068 172,123,329 11,008,947,953 (589,750,271) (589,750,271) 12,800,986,056 128,253,492 12,929,239,548

ส่วนเกิน

มูลค่าหุน้ สามัญ

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก

ของบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ

				

ส่วนได้เสียของบริษทั ฯ

ส่วนของ

เบ็ดเสร็จอืน่

ทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม

				

ผลต่างจากการ 			

ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย

				

การเปลีย่ นแปลง 				

องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
ก�ำไรขาดทุน					

(หน่วย: บาท)

									

งบการเงินรวม

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
								

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

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

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1,543,850,070
969,634,291
554,020
75,456,879
172,123,329
5,782,337,269
ก�ำไรส�ำหรับปี 			
2,569,301,696
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
2,569,301,696
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
9,148,000
39,319,508
(554,020)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
4,825,807
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 23)
43,925,482
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
- (1,083,311,499)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,552,998,070
1,008,953,799
4,825,807
119,382,361
172,123,329
7,268,327,466
												
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
1,552,998,070
1,008,953,799
4,825,807
119,382,361
172,123,329
7,268,327,466
ก�ำไรส�ำหรับปี 			
2,006,322,085
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
2,006,322,085
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (หมายเหตุ 22)
9,466,500
37,924,874
(4,825,807)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ (หมายเหตุ 22)
8,638,781
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 23)
36,373,707
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
- (1,400,475,663)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,562,464,570
1,046,878,673
8,638,781
155,756,068
172,123,329
7,874,173,888

10,126,610,832
2,006,322,085
2,006,322,085
42,565,567
8,638,781
36,373,707
(1,400,475,663)
10,820,035,309

8,543,955,858
2,569,301,696
2,569,301,696
47,913,488
4,825,807
43,925,482
(1,083,311,499)
10,126,610,832

			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
ก�ำไรสะสม				
ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
ส่วนเกิน		
ส่วนทุนจากการจ่าย
จัดสรรแล้ว			
และช�ำระแล้ว
มูลค่าหุน้ สามัญ เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ โดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์ ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
							

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

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

งบกระแสเงินสด
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน					
ก�ำไรก่อนภาษีเงินได้			
2,927,587,616
3,782,382,756
2,277,422,774 3,001,869,726
ปรับกระทบก�ำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย		
1,007,091,685
825,693,577
196,644,669
111,476,345
ตัดจ�ำหน่ายค่าความนิยม		
525,700
ตัดจ�ำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
23
3,214
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
(112,063,488)
(157,147,372)
(71,363,550)
(45,883,762)
กลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 		
(67,452,010)
(197,244,020)
(174,714,169) (188,040,059)
รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(393,447,765) (969,938,019)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		
8,300,000
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(3,876,026)
17,288,709
114,710,062
36,606,830
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
(74,308,830)
5,410,161
(26,583,972)
(1,465,028)
ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(45,504,435)
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(57,500,000)
(9,000,000)
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
(139,780,225)
(97,720,104)
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์		
36,373,707
43,925,482
29,040,190
35,129,260
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
17,564,423
17,090,819
8,960,025
9,868,931
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า		
(524,743)
(696,960)
882,779
526,598
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกัน
ความเสี่ยงราคาสินค้า		
893,617,177
391,158,966
893,617,177
391,946,803
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม		
(8,412,606)
(9,797,099)
(8,647,831)
(9,485,418)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย			
95,810,436
107,075,018
50,317,734
36,825,632
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์						
และหนี้สินด�ำเนินงาน			
4,514,127,139
4,727,948,847
2,842,333,688 2,417,737,839
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
(47,180,928)
669,364,899
(438,352,789)
300,219,321
สินค้าคงเหลือ			 		
(56,104,468)
(886,419,566)
207,830,076 (918,554,694)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
(193,763,529)
(117,846,786)
(91,807,376)
(32,938,726)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
3,458,154
99,459,218
2,018,642
(3,358,766)
หนี้สินจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
(1,096,671,047)
1,553,831,537
(438,242,234) 2,150,484,792
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
(69,857,805)
(98,896,205)
(19,867,688)
(14,111,696)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			
(13,371,419)
(8,917,202)
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
3,040,636,097
5,947,441,944
2,054,995,117 3,899,478,070
จ่ายดอกเบี้ย			 		
(72,130,854)
(136,253,656)
(58,021,356)
(46,049,438)
จ่ายภาษีเงินได้			
(613,599,181)
(975,928,771)
(447,641,353) (710,315,832)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		
2,354,906,062
4,835,259,517
1,549,332,408 3,143,112,800
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย		
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ		
2560
2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย		
(288,199,017) (1,910,497,858)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ - สุทธิจากเงินสด					
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ		
- (1,278,659,519)
- (1,513,222,360)
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะสั้นในบริษัทย่อยแห่งใหม่						
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
- (448,158,750)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม		
(225,043,454)
- (225,043,454)
เงินสดจ่ายซื้อเงินกู้ยืมระยะยาวในบริษัทย่อย		
- (190,763,020)
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม		
38,448,365
4,838,209
188,448,245
644,076,424
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
(37,434,236)
6,452,506
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น		
(738,958,425)
(34,620,000)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์		
(1,238,669,894) (1,209,975,155)
(106,783,508) (413,809,728)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์		
(65,365,638)
(33,681,868)
(63,485,202)
(31,149,681)
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
60,000,000
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์		
99,099,377
3,581,148
32,406,777
1,626,855
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		
(1,166,487,790) (2,738,940,639)
(954,005,366) (4,115,109,066)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินสดจ่ายซื้อผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
(387,511,747)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น		
590,649,159
1,049,938,942
417,685,114 1,246,340,682
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 		
(448,158,750)
256,000,000
325,000,000
เงินสดจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่าการเงิน		
(640,953)
(9,897,651)
(380,380)
(1,995,492)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		
(609,366,639) (1,312,788,873)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน			
42,565,567
47,913,488
42,565,567
47,913,488
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น			
8,638,781
4,825,807
8,638,781
4,825,807
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น			
(1,400,010,413) (1,083,303,479) (1,400,010,413) (1,083,303,479)
เงินปันผลจ่ายแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
(510)
(7,443,018)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
(1,368,165,008) (2,146,425,281)
(675,501,331)
538,781,006
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ		
(128,071,936)
29,814,969
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		
(307,818,672)
(20,291,434)
(80,174,289) (433,215,260)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
1,333,229,093
1,353,520,527
234,077,594
667,292,854
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		
1,025,410,421
1,333,229,093
153,903,305
234,077,594

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่ใช่เงินสด						
รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายช�ำระ		
5,361,098
7,926,107
รายการหักกลบเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยกับบัญชีเจ้าหนี้				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
204,999,520
325,861,595
รายการหักกลบเงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย				
กับบัญชีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย				
และเงินรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)		
- 1,378,801,641
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้					
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
1.
		
		
		
		

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งขึ้นและมีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย
บริษทั ฯมีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่คอื กลุม่ ครอบครัวทรัพย์สาคร และกลุม่ โคลาส ซึง่ เป็นบริษทั จดทะเบียนจัดตัง้ ในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ที่อยู่ตามที่
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.
2.1
		
		

เกณฑ์ ในการจัดท�ำงบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีก่ ำ� หนดในพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

		 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล
		 จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
		 งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
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เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า

Highway Resources Pte. Ltd. (“HR”)

AD Shipping Pte. Ltd.

Reta Link Pte. Ltd.

ไม่มีกิจกรรมด�ำเนินงาน

กิจการลงทุนและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
บริหารเรือและจัดการแทนเจ้าของเรือ
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า

Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
KBC Energy Pte. Ltd. (ถือหุ้นทั้งหมดโดย KOC)

KBC Trading Sdn Bhd (ถือหุ้นร้อยละ 10
โดยบริษัทฯ และร้อยละ 20 โดย KOC)

Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย
Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd (“KOC”)

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด
บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด

ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
			
			

0.01
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
0.04
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
4.78
ล้านเหรียญสิงคโปร์
7.13
ล้านเหรียญสิงคโปร์
0.05
ล้านเหรียญสิงคโปร์

151.96
ล้านริงกิต
305.55
ล้านริงกิต
0.30
ล้านริงกิต

111
375
2
143
150
80
290

0.01
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
0.01
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
4.78
ล้านเหรียญสิงคโปร์
7.13
ล้านเหรียญสิงคโปร์
0.05
ล้านเหรียญสิงคโปร์

151.96
ล้านริงกิต
305.55
ล้านริงกิต
0.30
ล้านริงกิต

111
375
2
143
150
80
290

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2560
2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงินรวม
		 ก) งบการเงินรวมนี้จัดท�ำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

30.00

100.00

100.00

100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

30.00

100.00

100.00

100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.

Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน (ถือหุ้นโดย TIHK)
Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.
ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง
Tasco International (Hong Kong) Ltd. (“TIHK”) กิจการลงทุน

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศกัมพูชา
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

PT Saranaraya Reka Cipta
(ถือหุ้นทั้งหมดโดย ABS)

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย
PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”)

บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเวียดนาม
Asphalt Distribution Co., Ltd.
(ถือหุ้นทั้งหมดโดย HR)

ชื่อบริษัท
ลักษณะธุรกิจ
			
			

30.97
ล้านเหรียญฮ่องกง

20.00
ล้านเรียว

2.10
2.10
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
20.00
20.00
ล้านเรนมินบิ
ล้านเรนมินบิ
30.00
30.00
ล้านเรนมินบิ
ล้านเรนมินบิ
6.00
6.00
ล้านเรนมินบิ
ล้านเรนมินบิ

97.97
ล้านเหรียญฮ่องกง

20.00
ล้านเรียว

10,477
10,477
ล้านอินโดนีเซียรูเปีย ล้านอินโดนีเซียรูเปีย

58,450
58,450
ล้านอินโดนีเซียรูเปีย ล้านอินโดนีเซียรูเปีย

115,650
115,650
ล้านเวียดนามดอง ล้านเวียดนามดอง

ทุนเรียกช�ำระแล้ว
2560
2559
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น)

100.00

100.00

51.00

51.00

100.00

100.0

99.98

99.98

100.00

100.00

100.00

51.00

51.00

100.00

100.00

99.98

99.98

100.00

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

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

		 ข)
			
			

บริษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หากบริษทั ฯมีสทิ ธิได้รบั หรือมีสว่ นได้เสีย
ในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่าง		
มีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

		 ค)
			

บริษทั ฯน�ำงบการเงินของบริษทั ย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯมีอำ� นาจในการควบคุม
บริษัทย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

		 ง)

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ

		 จ)
			
			
			

สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

		 ฉ)
			

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�ำคัญได้ถกู ตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แล้ว

		 ช)
			
			

ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สทุ ธิของบริษทั ย่อยส่วน
ทีไ่ ม่ได้เป็นของบริษทั ฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื
หุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

		 ซ)
			
			

งบการเงินของ KBC Trading Sdn Bhd ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแม้ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง
ถือหุ้น KBC Trading Sdn Bhd อยู่ร้อยละ 30 เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมีการควบคุมบริษัทดังกล่าว
โดยผ่านคณะกรรมการส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงถือว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อย

2.3 บริษัทฯจัดท�ำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

		 ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

			
			
			
			
			
			
			

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ การตีความและการให้แนว
ปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

		 ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

			
			
			
			
			

ในระหว่างปีปจั จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้สำ� หรับงบการเงินที่
มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้
รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

121

		 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มีผลกระทบอย่าง
		 เป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินเมื่อน�ำมาถือปฏิบัติ
4.

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
		 ขายสินค้า
		 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส� ำคัญของความ
		 เป็นเจ้าของสินค้าให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
		 ส�ำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
		 รายได้ค่าบริการ
		
		
		
		

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส�ำเร็จของงาน
รายได้จากการเดินเรือ ประกอบด้วย รายได้คา่ เช่าเรือและรายได้คา่ ระวางเรือ รายได้จากการให้เช่าเรือจะรับรูเ้ ป็นรายได้
เมื่อได้โอนสิทธิการใช้เรือให้แก่ผู้เช่าตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกัน รายได้ค่าระวางเรือถือเป็นรายได้ตามขั้นความ
ส�ำเร็จของงาน

		 ดอกเบี้ยรับ
		 ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�ำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
		 เงินปันผลรับ
		 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคล่องสูง ซึง่
		 ถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		 ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ แสดงมูลค่าตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
		 จะสูญส�ำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
		 ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สินค้าคงเหลือ
		 สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
		 แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงต้นทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุ้ยโรงงานด้วย
		 วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
		 แล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
		 ก)
		 ข)
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เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธรี าคาทุนหักค่า
เผื่อการด้อยค่า

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

4.6
		
		
		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริม่ แรกของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนในราคาทุนซึง่ รวมต้นทุนการท�ำรายการ
หลังจากนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

		 ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
		 ประมาณ 5 และ 20 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน และไม่มี
		 การคิดค่าเสื่อมราคาของที่ดิน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจ�ำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
		 ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
		 ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
		 ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 ส�ำหรับอาคารและอุปกรณ์ทไี่ ด้มาจากการซือ้ ธุรกิจ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริม่ แรกของอาคารและอุปกรณ์
		 ทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์นนั้ ณ วันทีซ่ อื้ ธุรกิจ ภายหลังการรับรูร้ ายการเริม่ แรก อาคาร
		 และอุปกรณ์ดงั กล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและหักค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นนั้
		 ค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คำ� นวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุการ
		 ให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ค่าพัฒนาที่ดิน

20 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20 ถึง 47 ปี

ส่วนปรับปรุงอาคาร

20 ถึง 30 ปี

เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
เรือเดินทะเล เครื่องมือและอุปกรณ์

5 ถึง 20 ปี
3 ถึง 5 ปี
5 ถึง 10 ปี
2.5 ถึง 30 ปี

		 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
		
		
		
		

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดรายการทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่าย
หรือตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมือ่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยตัดรายการสินทรัพย์นนั้ ออก
จากบัญชี
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4.8
		
		
		
		

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอื่น บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกต้นทุนเริ่ม
แรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหัก
ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

		
		
		
		

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นนั้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าวเมือ่ มีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นนั้
เกิดการด้อยค่า บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่ายและวิธกี ารตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้
										
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
Non-competition clause

อายุการให้ประโยชน์
5 ปี
12 ปี
5 ปี

4.9 ค่าความนิยม
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า
		 มูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทไี่ ด้มา หากมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์สทุ ธิทไี่ ด้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษทั ฯ
		 และบริษัทย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก�ำไรในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของ
		 ค่าความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
		
		
		
		
		

เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม
กิจการให้กับกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะท�ำการประเมินมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของกลุม่ ของหน่วยของสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดเงินสด
หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี บริษัทฯและบริษัท
ย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนและไม่กลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าในอนาคต

4.10 สิทธิการเช่า
		 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและหักค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิทธิการเช่า(ถ้ามี) ค่าตัดจ�ำหน่าย
		 ค�ำนวณจากราคาทุนของสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า
		 ค่าตัดจ�ำหน่ายรวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯและ
		 บริษทั ย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยไม่วา่ จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยูภ่ ายใต้การควบคุม
		 เดียวกันกับบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		 นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมหรือบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
		 อ้อม ซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับบริษัทฯและบริษัทย่อย ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานที่มี
		 อ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย
4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
		
		
		
		
		
		
		

สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบัน
สุทธิของจ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนีส้ นิ ระยะยาว ส่วนดอกเบีย้ จ่ายจะบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญา
เช่า สินทรัพย์ทไี่ ด้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสือ่ มราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ทเี่ ช่า หรืออายุ
ของสัญญาเช่า หากบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะไม่ซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดของสัญญา แล้วแต่ระยะ
เวลาใดจะต�่ำกว่า

		 จ�ำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
		 ของสัญญาเช่า
4.13 เงินตราต่างประเทศ
		 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
		 บริษัทฯ รายการต่างๆ ของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของ
		 แต่ละกิจการนั้น
		 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และ
		 หนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
		 ระยะเวลารายงาน
		 ก�ำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
		
		
		
		
		
		

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุนหรือสินทรัพย์ทไี่ ม่มตี วั ตนอืน่ ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าว
อาจด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูข้ าดทุนจากการ
ด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคา
ใดจะสูงกว่า

		 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		
		
		
		
		

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีขอ้ บ่งชีท้ แี่ สดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทรี่ บั รู้
ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ยกเว้นค่าความนิยมโดยรับรูไ้ ปยังส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนทันที โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทเี่ พิม่ ขึน้ จากการกลับ
รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สงู กว่ามูลค่าตามบัญชีทคี่ วรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรูผ้ ลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวดก่อนๆ
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4.15 ผลประโยชน์พนักงาน
		 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
		 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		 โครงการสมทบเงิน
		
		
		
		

บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้
จ่ายในปีที่เกิดรายการ

		 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
		
		
		
		

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึ่ง
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจาก
นัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยในประเทศจัดให้มโี ครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัล
การปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา

		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์
		 ระยะยาวอืน่ ของพนักงาน โดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
		 อิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
		 งานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
		 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอืน่
		 ของพนักงานจะรับรู้ทันทีในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ช�ำระด้วยตราสารทุน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น โดย
		 บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ้น และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้
		 ถือหุ้น
4.17 ประมาณการหนี้สิน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ประมาณการหนี้สินเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตและมีความ
		 เป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนทีบ่ ริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะสูญเสียทรัพยากรทีม่ ปี ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพือ่ จ่ายช�ำระภาระ
		 ผูกพันดังกล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.18 ภาษีเงินได้
		 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ�ำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
		 ค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์
		 และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มี
		 ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
		
		
		
		

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยรับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ในจ�ำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงาน
		 และจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มี
		 ก�ำไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
		 กับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
4.19 ตราสารอนุพันธ์
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
		 จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
		 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าล่วงหน้ากับธนาคาร แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรมก�ำไรขาดทุนที่ยัง
		 ไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
		
		
		
		
		
		

สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ เป็นสัญญาทีค่ สู่ ญ
ั ญาตกลงทีจ่ ะแลกเปลีย่ นเงินค่าดอกเบีย้ ซึง่ จะถูกค�ำนวณขึน้ จาก
จ�ำนวนเทียบเท่าเงินต้นและอัตราดอกเบีย้ ทีต่ กลงกันไว้ลว่ งหน้า ในแต่ละช่วงเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในสัญญา บริษทั ฯและ
บริษทั ย่อยรับรูจ้ ำ� นวนดอกเบีย้ ด้วยจ�ำนวนสุทธิทตี่ อ้ งรับ/จ่ายในแต่ละงวดตามสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ ตาม
เกณฑ์คงค้างเป็นรายได้/ค่าใช้จ่ายในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและ
บริษัทย่อยแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม ก�ำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาดังกล่าวของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

4.20 การวัดมูลค่ายุติธรรม
		
		
		
		
		
		
		
		

มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง ราคาทีค่ าดว่าจะได้รบั จากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ ะต้องจ่ายเพือ่ โอนหนีส้ นิ ให้
ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนีส้ นิ
ซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มตี ลาด
ทีม่ สี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพ
คล่องได้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีส่ ามารถสังเกตได้ทเี่ กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ายุตธิ รรมนัน้ ให้
มากที่สุด
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ล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออก
เป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

		 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชั้น
		 ของมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทีม่ ีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
		 เกิดขึ้นประจ�ำ
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ

		
		
		
		

ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ
การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงิน
ทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวน
ที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้

		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
		 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุน
		 ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ คี่ งค้างและสภาวะ
		 เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
		 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		
		
		
		
		
		
		

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด
และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ ขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ ง
มือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ�ำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรทีใ่ ช้ในแบบจ�ำลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรทีม่ อี ยูใ่ นตลาด โดยค�ำนึงถึงความเสีย่ งทางด้านเครดิต (ทัง้ ของธนาคารฯ และคูส่ ญ
ั ญา) สภาพคล่อง
ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค�ำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
		 ในการค�ำนวณค่าเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และ
		 มูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่
		 หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
		 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึก
		 ขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่าย
		 บริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับสินทรัพย์นนั้
		 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		
		
		
		

128

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่า
ในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วย
ของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�ำนวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดนั้นๆ
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		
		
		
		
		

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและขาดทุน
ทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่
จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ� ำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและ
บริษทั ย่อยควรรับรูจ้ ำ� นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�ำนวนก�ำไรทางภาษี
ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ 7)
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน 		
		 3 - 6 เดือน 		
		 6 - 9 เดือน 		
		 9 - 12 เดือน 		
		 เกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม 					
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
ลูกหนีก้ ารค้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
		 ไม่เกิน 3 เดือน
		 3 - 6 เดือน 		
		 6 - 9 เดือน 		
		 9 - 12 เดือน
		 เกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม 				
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
ลูกหนี้ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
ลูกหนี้อื่นๆ 			
รวมลูกหนี้อื่น 		
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

347,626

336,669 1,094,424

478,604

7,791
355,417
355,417

4,393
775
4,193
- 44,300
3,558
5,128
54
5,184
10,063 244,360 314,752
351,125 1,387,471 807,861
- (245,207) (314,739)
351,125 1,142,264 493,122

2,577,871 2,199,534 1,728,593 1,591,689
513,027
109,450
24,111
15,832
329,728
3,570,019
(324,274)
3,245,745
3,601,162

509,623
18,869
9,829
32,091
443,952
3,213,898
(456,244)
2,757,654
3,108,779

46,430 119,968
6,961
240
7,450
4
63,567
64,989
1,853,005 1,776,886
(63,158) (64,989)
1,789,847 1,711,897
2,932,111 2,205,019

16,614
10,874 153,380 100,235
44,298 344,974 44,298 344,974
5,823
26,722
8,618
3,176
66,735 382,570 206,296 448,385
3,667,897 3,491,349 3,138,407 2,653,404
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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7.
		
		
		

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก�ำหนดราคา
2560
2559
2560
2559

				
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้าและให้บริการ
4,059 2,701
ค่าเช่าและค่าบริการรับ
20
95
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิครับ
65
12
ดอกเบี้ยรับ
21
13
								
เงินปันผลรับ
355
965
ซื้อสินค้า
21
73
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
2,236 2,398
ดอกเบี้ยจ่าย
1

ราคาต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 1.4 - 2.5 ต่อปีและ
อัตรา LIBOR บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี
ราคาต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
อัตราร้อยละ 1.0 - 4.0 ต่อปี

รายการธุรกิจกับการร่วมค้า
ขายสินค้าและให้บริการ
ค่าเช่าและค่าบริการรับ
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย

1,405
-

1,397
2
7

1,305
-

1,144 ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
- ราคาตามสัญญา
7 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ขายสินค้าและให้บริการ
ค่าเช่าและค่าบริการรับ
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
เงินปันผลรับ

342
1
1
-

408
4
2
-

279
1
38

302 ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
1 ราคาตามสัญญา
2 ราคาตามสัญญา
5

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าและให้บริการ
1,177
ค่าเช่าและค่าบริการรับ
3
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
87
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคจ่าย
37

1,196
2
87
41

1,169
3
80
37
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

1,196
2
79
41

ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

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

		 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
		 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

		 (หมายเหตุ 6)
บริษัทย่อย 			
การร่วมค้า 			
บริษัทร่วม 			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย 			
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย 			
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 (หมายเหตุ 17)
บริษัทย่อย 			
การร่วมค้า 			
บริษัทร่วม 			
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย 			
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย)
รวมเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

159,017
123,685
79,297
361,999
361,999

1,197,418 588,753
115,086 157,507
86,253
82,962
142,094
78,874
1,540,851 908,096
(245,207) (314,739)
1,295,644 593,357

-

-

32,515
32,515

-

-

- 1,290,159
- 1,290,159

636,652
636,652

270
126,017
126,287

- 1,116,243
12
754
20
89,883 124,626
90,649 1,240,889

897,937
12
201
89,314
987,464

-

-

256,000
256,000

-

7,371
7,371

7,570
7,570

-

-
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		 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
		 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชือ่ บริษทั

เงินกู้ยืมระยะยาว
Zhenjiang Highway Materials
Company

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

งบการเงินรวม
ผลต่างของอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการ
ยอดคงเหลือ แปลงค่างบการเงิน ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ทีเ่ ป็นเงินตรา
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ต่างประเทศ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

7,570

(199)

7,371

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือ่ บริษทั

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
ลักษณะ 31 ธันวาคม เพิม่ ขึน้
ความสัมพันธ์ 2559
ระหว่างปี

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
Highway Resources Pte. Ltd.
บริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
AD Shipping Pte. Ltd.
บริษัทย่อย
Reta Link Pte. Ltd.
บริษัทย่อย
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. บริษัทย่อย
รวม 		
เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด
บริษัทย่อย
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด
บริษัทย่อย
รวม 		
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(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ
ขาดทุน
ณ วันที่
ลดลง
จากอัตรา 31 ธันวาคม
ระหว่างปี แลกเปลีย่ น
2560

-

120,848

(83,414)

285,270
160,465
190,917
636,652

738,958
738,958

-

-

55,000
201,000
256,000

-

(4,919)

32,515

(25,153) 260,117
(14,149) 146,316
(46,149) 883,726
(85,451) 1,290,159
-

55,000
201,000
256,000

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

		 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร
		 ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
		
		
		
		
		

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 21)
ผลประโยชน์ที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 23)
รวม 				

งบการเงินรวม
2560
2559

129

129

4
21
154

6
26
161

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

112

109

4
18
134

4
22
135

		 ภาระค�้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการค�้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
		 งบการเงินข้อ 20
8.

สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ
ภาชนะบรรจุ อะไหล่ และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
2560
2559

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ทีจ่ ะได้รบ
ั
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2560
2559
2560
2559

1,231,605 695,131 (19,610) (10,194) 1,211,995 684,937
1,153,291 798,941 (5,749) (83,958) 1,147,542 714,983
114,197 111,306 (2,935)
(546) 111,262 110,760
1,421,346 2,258,956
- 1,421,346 2,258,956
3,920,439 3,864,334 (28,294) (94,698) 3,892,145 3,769,636
(หน่วย: พันบาท)

สินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ
ภาชนะบรรจุ อะไหล่ และวัสดุโรงงาน
สินค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ทีจ่ ะได้รบ
ั
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2560
2559
2560
2559

645,516 402,423
- (2,143) 645,516 400,280
1,019,547 693,901
- (174,959) 1,019,547 518,942
25,488
9,005 (2,935)
(546)
22,553
8,459
1,385,375 2,178,426
- 1,385,375 2,178,426
3,075,926 3,283,755 (2,935) (177,648) 3,072,991 3,106,107
รายงานประจำ�ปี 2560
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9.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

9.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชือ่ บริษทั

บริษัทย่อยในประเทศ
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด (“ไทยบิทูเมน”)
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด
บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด
บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
บริษัทย่อยต่างประเทศ
Tasco International (Hong Kong) Ltd. (“TIHK”)
บวก: ราคาทุนเพิ่มเติมจากการซื้อบริษัทย่อย
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
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”)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ต้นทุนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตาม
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ที่จัดสรรให้พนักงานของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 23)
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
*
		
**
		

ราคาทุนของเงินลงทุน
2560
2559

เงินปันผลทีร่ บ
ั ระหว่างปี
2560
2559

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

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

177,600*
787,500*
-

417,216

130,008

-

-

115,849
(65,420)
1,303,035
2,752,967
1,377
165
337,254
1,340
717,054
430,232
28,682
7,599,599

115,849
(65,420)
1,303,035
2,752,967
1,377
165
337,254
350
717,054
430,232
28,682
7,311,401

355,000

965,100

31,533
7,631,132

24,199
7,335,600

บริษัทเรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด และบริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด น�ำเงินปันผลที่จ่ายในปี 2559 ส่วนหนึ่งหักกลบกับ
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบริษัทฯ
บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด และบริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ำกัด น�ำเงินปันผลที่ต้องจ่ายหักกลบกับหนี้ที่บริษัทฯค้างช�ำระ
แก่บริษัทย่อยดังกล่าว

ทุนเรียกช�ำระแล้วและสัดส่วนเงินลงทุนได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2
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(หน่วย: พันบาท)
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

		 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้พนักงานของบริษัทย่อย
		 ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯบันทึกต้นทุนการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
		 บริษัทฯทีจ่ ัดสรรให้พนักงานของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 23) จ�ำนวน 7.3 ล้านบาท (2559: 8.8 ล้านบาท) เป็นราคาทุน
		 ของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 การเข้าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ในปี 2559
		
		
		
		

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆในกลุ่มธุรกิจยางมะตอยและ
ธุรกิจเรือจาก Colas S.A. โดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้จา่ ยเงินเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าว (สุทธิจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด) จ�ำนวนประมาณ 1,279 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวนประมาณ 1,513 ล้านบาท) และ
ได้รับการโอนหุ้นในระหว่างปี 2559

		
		
		
		
		

การลงทุนข้างต้นมีผลท�ำให้บริษทั ฯมีอำ� นาจในการควบคุมในบริษทั ย่อยดังกล่าวตัง้ แต่วนั ซือ้ กิจการซึง่ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) บริษัทฯจะต้องพิจารณามูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน
และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ณ วันที่ซื้อกิจการ โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทฯและบริษัท
ย่อยได้เสร็จสิ้นการประเมินมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแล้วและได้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินจากการ
ซื้อกิจการไว้ในงบการเงินรวมส�ำหรับปี 2559

		 นอกจากนั้น ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญา Loan Purchase Agreement กับ Colas S.A. เพื่อซื้อเงินให้
		 กู้ยืมระยะสัน้ จ�ำนวน 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 488 ล้านบาท) ที่ทาง Colas S.A. ให้ ADS และ RTL กู้ยืม
		 โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินเพื่อซื้อเงินกู้ดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2559
		 เงินลงทุนในบริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด (“เรย์โคล”)
		 ในระหว่างปี 2559 บริษทั ฯได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญของเรย์โคลจากผูถ้ อื หุน้ เดิมซึง่ เป็นกิจการและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน โดย
		 บริษัทฯได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว และได้รับการโอนหุ้นในระหว่างปี 2559
		
		
		
		

จากรายการดังกล่าวมีผลท�ำให้สดั ส่วนเงินลงทุนของบริษทั ฯในเรย์โคลเพิม่ ขึน้ จากเดิมร้อยละ 41.44 เป็นร้อยละ 100
บริษัทฯ ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียของบริษัทฯข้างต้นจ�ำนวน 262 ล้านบาท ไว้ภายใต้รายการ “การ
เปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษัทฯในบริษัทย่อยโดยไม่ได้สูญเสียอ�ำนาจควบคุม” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน
รวมส�ำหรับปี 2559

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การจัดโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยในปี 2559
ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับบริษัทที่ประกอบกิจการส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ
ซึ่งสิทธิดังกล่าวรวมถึงการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับรายได้ตามที่ก�ำหนดไว้ในเงื่อนไขตามประกาศของ
กรมสรรพากรเป็นระยะเวลา 15 รอบระยะเวลาบัญชี ดังนัน้ บริษทั ฯจึงมีการจัดโครงสร้างการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยใหม่
โดยบริษัทฯได้เข้าท�ำสัญญา Agreement for Sales and Purchase of Shares กับ KOC TIHK และไทยบิทูเมน เพื่อ
ซื้อหุ้นสามัญของ KOC KBC KBT และ PBS ทั้งหมด โดยสัญญาดังกล่าวระบุมูลค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯต้องจ่ายให้
KOC TIHK และไทยบิทูเมน จ�ำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,902 ล้านบาท ต่อมาบริษัทฯและ TIHK ได้เข้าท�ำบันทึก
ความเข้าใจเพื่อหักกลบเงินจ่ายเพื่อซื้อหุ้นสามัญของ KOC KBC และ KBT กับเงินให้กู้ยืมแก่ TIHK นอกจากนั้น
บริษทั ฯและไทยบิทเู มนได้เข้าท�ำบันทึกความเข้าใจเพือ่ หักกลบเงินจ่ายเพือ่ ซือ้ หุน้ สามัญของ KOC และ KBC กับเงิน
รับจากการลดทุนจดทะเบียนในไทยบิทูเมน

		 จากสัญญา Agreement for Sales and Purchase of Shares และบันทึกความเข้าใจดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯต้องจ่าย
		 เงินสุทธิจ�ำนวน 1,523 ล้านบาท ให้แก่ KOC TIHK และไทยบิทูเมน และบริษัทฯได้จ่ายเงินจ�ำนวนดังกล่าวและได้รับ
		 การโอนหุน้ แล้วในระหว่างปี 2559
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 นอกจากนัน้ ในสัญญา Agreement for Sales and Purchase of Shares กับ TIHK ยังระบุให้บริษทั ฯซือ้ เงินกูย้ มื ระยะยาว
		 ที่ทาง TIHK ให้กู้กับ PBS จ�ำนวน 5.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 191 ล้านบาท) อีกด้วย โดยบริษัทฯ
		 ได้จ่ายเงินเพื่อซือ้ เงินกู้ดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2559
		 เงินลงทุนในบริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด (“ไทยบิทูเมน”)
		
		
		
		

ในระหว่างปี 2559 ไทยบิทเู มนได้ลดทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วลงจ�ำนวน 1,125 ล้านบาท โดยการลดจ�ำนวนหุน้
จ�ำนวน 11.25 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยไทยบิทูเมนได้ด�ำเนินการลดทุนเสร็จสิ้นในระหว่างปี 2559 และได้
ช�ำระคืนเงินทุนทัง้ หมดให้กบั บริษทั ฯโดยการหักกลบกับเงินรับจากการขายหุน้ สามัญของ KOC และ KBC ตามทีก่ ล่าว
ข้างต้น

		 เงินลงทุนใน Tasco Intermational (Hong Kong) Limited (“TIHK”)
		
		
		
		
		
		

ในเดือน พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของ TIHK ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 67 ล้านเหรียญฮ่องกง (เทียบเท่าประมาณ 287 ล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 67 ล้านหุ้น
มูลค่าหุน้ ละ 1 เหรียญฮ่องกง โดยบริษทั ฯได้ลงทุนในหุน้ สามัญใหม่ดงั กล่าวทัง้ หมด ซึง่ หลังจากการด�ำเนินการเพิม่ ทุน
ดังกล่าวเสร็จสิ้น TIHK จะมีทุนจดทะเบียนและทุนเรียกช�ำระจ�ำนวน 97,966,000 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 เหรียญฮ่องกง
รวมเป็นจ�ำนวน 97,966,000 เหรียญฮ่องกง และ TIHK ได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนเสร็จสิ้นโดยจดทะเบียนทุนใหม่ตามที่
กล่าวข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

		 เงินลงทุนใน Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. (“PBS”)
		
		
		
		
		
		

ในเดือน ตุลาคม 2560 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ PBS ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน
29,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าประมาณ 1 ล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 29,500 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวทั้งหมด ซึ่งหลังจากการด�ำเนินการเพิ่ม
ทุนดังกล่าวเสร็จสิน้ PBS จะมีทนุ จดทะเบียนและทุนเรียกช�ำระจ�ำนวน 39,500 หุน้ มูลค่า หุน้ ละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
รวมเป็นจ�ำนวน 39,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ PBS ได้ดำ� เนินการเพิม่ ทุนเสร็จสิน้ โดยจดทะเบียนเพิม่ ทุนใหม่ตาม
ที่กล่าวข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560

		 เงินลงทุนใน Tipco Asphalt Lao Company Limited (“TAL”)
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เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน
บริษัท ซึ่งจะจัดตั้งใหม่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อผลิตและจ�ำหน่าย ยางมะตอยน�้ำ
และยางมะตอยชนิดอืน่ โดยบริษทั ฯจะถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ�ำนวนหุน้ ทัง้ หมด ต่อมาเมือ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2560
บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา Joint Venture Agreement กับ Seneoudom Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการจัดตัง้ TAL และ TAL ได้จดั ตัง้ แล้วเสร็จในวันที่ 12 มกราคม 2561 โดย
มีทุนจดทะเบียน 26,675 ล้านกีบ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

10. เงินลงทุนในการร่วมค้า
10.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
		 เงินลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมเป็นเงินลงทุนในกิจการทีบ่ ริษทั ย่อยของบริษทั ฯและบริษทั อืน่ ควบคุมร่วมกัน
		 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
																
													
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

การร่วมค้า

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

		 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
50
50
		 (จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและ
		 ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม)
		 Borneo Asphalt Sdn Bhd
50
		 (จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย)
		 รวม 				

ราคาทุน
2560
2559

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2560
2559

242

242

38,362

30,952

4,759

-

3,686

-

5,001

242

42,048

30,952

		 เงินลงทุนใน Borneo Asphalt Sdn Bhd (“BA”)
		 ในเดือนมิถุนายน 2560 Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd (“KBC”) ได้เข้าลงทุนใน BA ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้ง
		 ใหม่ในประเทศมาเลเซีย ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 2 ริงกิตมาเลเซียโดยเป็นการร่วมทุนกับ Senari Synergy Sdn
		 Bhd เพื่อจ�ำหน่ายยางมะตอย โดย KBC ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของบริษัทดังกล่าว
		
		
		
		

ในเดือนตุลาคม 2560 BA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวนเงิน 99,998 ริงกิตมาเลเซีย จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 2
ริงกิตมาเลเซีย เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำ� นวน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย โดย KBC ได้ลงทุนเพิม่ ในอัตราร้อยละ 50 ของ
การเพิ่มทุนดังกล่าว หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 49,999 ริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่าประมาณ 0.4 ล้านบาท) BA ได้จด
ทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560

		
		
		
		

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 BA ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวนเงิน 1,100,000 ริงกิตมาเลเซีย จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ�ำนวน 100,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 1,200,000 ริงกิตมาเลเซีย โดย KBC ได้ลงทุนเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 50 ของการเพิ่มทุนดังกล่าว หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 550,000 ริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่าประมาณ 4.4
ล้านบาท) BA ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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10.2 ส่วนแบ่งก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 ในระหว่างปี บริษัทย่อยของบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวม ดังนี้
													
การร่วมค้า

		 Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
		 Borneo Asphalt Sdn Bhd
		 รวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าในระหว่างปี
2560
2559

10,660
(1,074)
9,586

9,573
9,573

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระส�ำคัญ
		 สรุปรายการฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559:
(หน่วย: ล้านบาท)

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
2560
2559

		
		
		
		
		
		
		
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินทรัพย์อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
สินทรัพย์ - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในการร่วมค้า

155.72
255.89
5.74
(287.28)
(53.35)
76.72
50
38.36

		 สรุปรายการก�ำไรขาดทุนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559:

73.35
193.86
1.34
(200.77)
(5.87)
61.91
50
30.95
(หน่วย: ล้านบาท)

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
2560
2559
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รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายรวม
ก�ำไรส�ำหรับปี

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

3,260.77
(3,198.41)
(41.04)
21.32

2,735.56
(2,675.93)
(40.48)
19.15

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

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
11.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม
งบการเงินรวม
บริษทั

		 Colasie Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

กิจการลงทุน

สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2560
2559

40

40

18,404

18,404 271,835 209,055

		 PT Sarana Distribusi
ให้เช่าเรือท้องแบน
		
Aspal Nusantara		

49

49

1,313

		 บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด ซ่อมบ�ำรุง
		
ผิวการจราจร

25

25 225,043 225,043 254,162 225,043

1,313

645

988

		 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 				 244,760 244,760 526,642 435,086

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษทั

		 Colasie Co., Ltd.

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจลงทุน

		 บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด ซ่อมบ�ำรุง
				
ผิวการจราจร

สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2560
2559
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

18,404

18,404

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธสี ว่ นได้เสีย
2560
2559

40

40

18,404

18,404

25

25 225,043 225,043 225,043 225,043

		 รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 				 243,447 243,447 243,447 243,447
		 เงินลงทุนในบริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด (“ไทยสเลอรี่ ซิล”)
		 ในระหว่างปี 2559 บริษทั ฯได้เข้าซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำนวน 1,243,334 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 181 บาท
		 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จ่ายเงินเพื่อซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวแล้วในระหว่างปี 2559

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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11.2 ส่วนแบ่งก�ำไรและเงินปันผลรับ
		 บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก�ำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลจากบริษัทร่วมดังกล่าวใน
		 งบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริษทั

		
		
		
		

Colasie Co., Ltd.
PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
รวม 		

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั ร่วมในระหว่างปี เงินปันผลทีบ
่ ริษทั ฯ รับระหว่างปี
2560
2559
2560
2559

101,290
(215)
29,119
130,194

88,147
88,147

38,448
38,448

4,838
4,838

11.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระส�ำคัญ
		 ข้อมูลทางการเงินของ Colasie Co., Ltd.
		 ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของ Colasie Co., Ltd. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ
		 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยสรุปมีดังนี้
(หน่วย: ล้านยูโร)
2560
2559
		 ทุนเรียกช�ำระ
1.04
1.04
		 สินทรัพย์รวม
5.57
3.72
		 หนี้สินรวม
0.01
		 รายได้รวม
4.37
2.59
		 ก�ำไรส�ำหรับปี
4.40
2.53
		 ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		 สรุปรายการฐานะทางการเงินตามทีแ่ สดงอยูใ่ นงบการเงินของบริษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		 และ 2559 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560
2559
		 สินทรัพย์หมุนเวียน
748
495
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
748
834
		 หนี้สินหมุนเวียน
(465)
(408)
		 หนี้สินไม่หมุนเวียน
(125)
(131)
		 สินทรัพย์ - สุทธิ
906
790
		 สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ (25%)
227
198
		 ค่าความนิยม
27
27
		 มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ร่วม
254
225
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

		 สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
2560
		 รายได้รวม
1,794
		 ต้นทุนขาย
(1,457)
		 ค่าใช้จ่ายรวม
(221)
		 ก�ำไรส�ำหรับปี
116
12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม

		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน 		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน 			
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน 		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

		
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน 		
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ของบริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่
โรงงานทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี ทีด่ นิ ของไทยบิทเู มน

รวม

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

383,608
(169,475)
214,133

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

268,377
(138,692)
(95,885)
33,800

383,608
(217,975)
165,633

651,985
138,692)
(313,860)
199,433

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ทีด่ นิ ให้เช่าของบริษทั ฯ
ของบริษทั ฯ ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่
ซึง่ ตัง้ อยูท่ จี่ งั หวัด
โรงงานทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี
สุราษฎร์ธานี

(หน่วย: พันบาท)

รวม

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

61,438
(9,896)
51,542

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

268,377
(138,692)
(95,885)
33,800

76,524
(10,486)
66,038

344,901
(149,178)
(95,885)
99,838
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
		
		
		
		
		

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
จ�ำหน่ายสินทรัพย์ - ราคาตามบัญชี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559

199,433
57,500
256,933

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

199,433 99,837
- (14,495)
9,000
199,433 94,342

99,838
(1)
99,837

		 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับราคา
		 ตลาด (Sales Comparison Approach) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
		 ที่ดินให้เช่าของบริษัทฯซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
		 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ
		 ซึง่ ตั้งอยู่ที่โรงงานที่จังหวัดเพชรบุรี
		 ที่ดินของไทยบิทูเมน
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งบการเงินรวม
2560
2559

-

-

42,800
219,908

33,800
165,633

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

213,000

141,000

42,800
-

33,800
-

ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทฯและไทยบิทูเมน ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบกับราคาตลาด (Sales Comparison Approach) ซึง่ ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ประเมิน
ราคาสินทรัพย์ดงั กล่าวเป็นจ�ำนวนเงิน 262.7 ล้านบาท บริษทั ฯและไทยบิทเู มนจึงกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จ�ำนวน 57.5 ล้านบาท และแสดงไว้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนรวมส�ำหรับปี 2560 (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จ�ำนวนประมาณ 9.0 ล้านบาท)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
อาคาร
เครือ่ งตกแต่ง
สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง เครือ่ งจักร
เครือ่ งใช้
ระหว่างก่อสร้าง
ทีด่ นิ และ
อาคาร
เครือ่ งมือ
ส�ำนักงาน
และอุปกรณ์
ค่าพัฒนาทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และยานพาหนะ เรือเดินทะเล ระหว่างติดตัง้

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
661,268 656,115 4,906,961 834,045 2,433,361 1,594,620
เพิม่ ขึน้ จากการซือ้ บริษทั ย่อย (หมายเหตุ 9)
- 117,793 175,195 174,435 778,715
11,771
ซือ้ เพิม่
230
8,081
75,440 326,316
75,222
656,184
รับโอนจากสิทธิการเช่า (หมายเหตุ 15)
7,919
50,076
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(35,397) (61,892) (34,576) (24,063) (60,553)
โอนเข้า (โอนออก)
15,141
59,387 1,745,918 186,710
(1,724) (2,005,432)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
641,242 787,403 6,919,014 1,497,443 3,225,021
257,143
ซือ้ เพิม่
5,969
3,636
83,555
36,638
91,009 1,015,298
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(907)
(2,221) (21,226) (172,259)
(5,044)
โอนเข้า (โอนออก)
12,991
24,764
69,281
12,646 927,389 (1,047,071)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
659,295 813,582 7,050,624 1,374,468 4,238,375
225,370
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
329,686 436,098 2,355,524 647,345 512,460
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
16,450
59,934 361,468 108,615 178,555
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนทีจ่ ำ� หน่าย/
ตัดจ�ำหน่าย
(31,858) (45,274) (46,052) (13,175) (30,594)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
314,278 450,758 2,670,940 742,785 660,421
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
13,913
40,589 497,489 132,545 214,440
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนทีจ่ ำ� หน่าย/
ตัดจ�ำหน่าย
(906)
(1,493) (19,511) (162,495)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
327,285 489,854 3,148,918 712,835 874,861
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
1,183
50,431
23,421
1,985
2,828
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(1,613)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,183
50,431
21,808
1,985
2,828
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(496)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,183
50,431
21,312
1,985
2,828
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
30,851 244,232
5,045
70,158
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินระหว่างปี
- (10,325) (30,848)
(3,020)
(3,348)
(22,212)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
20,526 213,384
2,025
(3,348)
47,946
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินระหว่างปี
7,904 (365,415) (12,884) (61,274)
(20,431)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
28,430 (152,031) (10,859) (64,622)
27,515
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
325,781 306,740 4,439,650 754,698 2,561,252
302,261
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
330,827 301,727 3,728,363 648,789 3,298,892
250,057
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
2559 (จ�ำนวน 555 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)
2560 (จ�ำนวน 702 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

รวม

11,086,370
1,257,909
1,141,473
57,995
(216,481)
13,327,266
1,236,105
(201,657)
14,361,714
4,281,113
725,022
(166,953)
4,839,182
898,976
(184,405)
5,553,753
79,848
(1,613)
78,235
(496)
77,739
350,286
(69,753)
280,533
(452,100)
(171,567)
8,690,382
8,558,655
725,022
898,976

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคาร
เครือ่ งตกแต่ง สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุง เครือ่ งจักร
เครือ่ งใช้ ระหว่างก่อสร้าง
ทีด่ นิ และ
อาคาร
เครือ่ งมือ
ส�ำนักงาน
และอุปกรณ์
ค่าพัฒนาทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง และอุปกรณ์ และยานพาหนะ ระหว่างติดตัง้

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
464,113
240,664 511,391 602,269
98,269
ซือ้ เพิม่
13,373 270,232
130,205
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(159)
(714) (24,340)
(8,878)
โอนเข้า (โอนออก)
10,419
22,871
43,857
99,671 (176,818)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
474,373
262,821 544,281 963,294
51,656
ซือ้ เพิม่
5,784
1,681
34,168
11,439
53,712
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(907)
(577)
(8,942) (138,024)
โอนเข้า (โอนออก)
1,286
1,416
32,933
2,963
(38,598)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
480,536
265,341 602,440 839,672
66,770
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
218,623
181,515 480,493 482,847
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
11,299
6,827
16,130
46,280
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนทีจ่ ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(159)
(690) (24,333)
(8,747)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
229,763
187,652 472,290 520,380
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
10,364
6,744
30,615
72,320
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับส่วนทีจ่ ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
(905)
(478)
(8,698) (131,539)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
239,222
193,918 494,207 461,161
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1,183
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,183
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
243,427
75,169
71,991 442,914
51,656
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
240,131
71,423 108,233 378,511
66,770
ค่าเสือ่ มราคาส�ำหรับปี
2559 (จ�ำนวน 42 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)		
2560 (จ�ำนวน 85 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จา่ ยในการขายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)		

รวม

1,916,706
413,810
(34,091)
2,296,425
106,784
(148,450)
2,254,759
1,363,478
80,536
(33,929)
1,410,085
120,043
(141,620)
1,388,508
1,183
1,183
885,157
865,068
80,536
120,043

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ่ มราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี
ก่อนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ� นวนเงินประมาณ 2,433 ล้านบาท (2559: 1,602 ล้านบาท) (เฉพาะบริษทั ฯ: 1,087 ล้าน
บาท (2559: 1,073 ล้านบาท))
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้



ซอฟต์แวร์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาทุน	
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
Non- ซอฟต์แวร์
ความสัมพันธ์ competition คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
รวม

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

กับลูกค้า

clause ระหว่างติดตัง้

คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้ รวม

167,525
(63,253)
1,212	
105,484

177,083
(29,514)
-	
147,569

11,724
(5,269)
(533)	
5,922	

2,020 358,352
-	 (98,036)
-	
679	
2,020 260,995	

140,406	
1,977	 142,383
(38,901)
-	 (38,901)
-	101,505
1,977	 103,482

95,576	
(48,217)	
339	
47,698

177,083	
(14,757)
-	
162,326

11,723	
(2,688)	
223	
9,258

9,567	 293,949	
-	 (65,662)
-	
562
9,567	 228,849	

69,330
9,567 78,897
(25,175)	
- (25,175)
-	-	
44,155	
9,567	 53,722

		 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
2560
2559

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจ�ำหน่าย 		
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

228,849
65,366
(32,445)
(775)
260,995

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

31,541 53,722
189,813
33,682 63,486
(26,701) (13,726)
514
228,849 103,482

30,498
31,149
(7,925)
53,722

15. สิทธิการเช่า
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าอาคารส�ำนักงานและที่ดิน ซึ่งรายละเอียดของสัญญาเช่าสรุปได้ดังนี้
ประเทศที่
ผูเ้ ช่า
สินทรัพย์ตงั้ อยู่
					

		
		
		
		
		
		
		

1. บริษัทฯ
2. บริษัทย่อยในประเทศจีน
3. บริษัทย่อยในประเทศจีน
4. บริษัทย่อยในประเทศจีน
5. บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย
6. บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย
7. บริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม

จีน
จีน
จีน
จีน
มาเลเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม

ระยะเวลาของ
สัญญาเช่า
(ปี)

30
30
50
45
50
50
20

สัญญาเช่า
สิน้ สุดในปี

2574
2572
2593
2598
2598
2606
2575

ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
ณ วันท�ำสัญญา

1.4
5.7
6.9
2.5
19.8
11.0
36,257

ล้านเรนมินบิ
ล้านเรนมินบิ
ล้านเรนมินบิ
ล้านเรนมินบิ
ล้านริงกิต
ล้านริงกิต
ล้านเวียดนามดอง
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		 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

		
		
		
		
		

ราคาทุน
หัก ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

427,284
(77,541)
(12,019)
(5,933)
331,791

427,284
(66,979)
(12,019)
26,799
375,085

		 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิทธิการเช่าส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

		
		
		
		
		
		

มูลค่าตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
โอนออกไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 13)
ค่าตัดจ�ำหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559

375,085
(10,562)
(32,732)
331,791

399,248
57,702
(57,995)
(9,379)
(14,491)
375,085

16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

		
		
		
		
		

ทรัสต์รีซีท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ในสกุลเงินเวียดนามดอง
เงินกู้ในสกุลเงินอินโดนีเซียรูเปีย
รวม 		

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

6,837
(3,874)
2,963

6,837
(3,646)
3,191

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

3,191
(228)
2,963

3,419
(228)
3,191

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,629,196 1,269,831 1,629,196
48,000
48,000
36,820
99,040
312,701
99,417
2,026,717 1,468,288 1,677,196

1,269,831
1,269,831

		 ทรัสต์รีซีทเป็นเงินกู้ระยะสั้นที่มีการหมุนเวียนเป็นปกติ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของน�้ำมันดิบคงเหลือและบัญชี
		 ลูกหนี้ ซึ่งมีวงจรเงินสดอายุน้อยกว่าสี่เดือน
		 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารในประเทศมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.65 ถึง 2.64 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.75 ถึง 1.30 ต่อปี)
		 เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากธนาคารในต่างประเทศทีบ่ ริษทั ย่อยตัง้ อยูม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.80 ถึง 8.35 ต่อปี (2559: ร้อยละ
		 4.00 ถึง 9.85 ต่อปี)
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ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

126,287
90,649 1,240,889
2,269,160 3,248,180 1,884,722
27,102 184,200
27,102
559,906 530,160 324,757
2,982,455 4,053,189 3,477,470

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินกู้
ผูก้ ู้
อัตราดอกเบีย้
เงินกูย้ มื ระยะยาวในสกุลเงินบาทจากธนาคารในประเทศไทย
(1) บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด อัตราคงที่
				
(2) บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด อัตราคงที่ส�ำหรับสามปี
			
แรกและในปีที่สี่ถึงปีที่แปด
			
มีอัตราซึ่งอ้างอิงกับ BIBOR
(3) บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด อัตราซึ่งอ้างอิงกับอัตรา
			
THBFIX

987,464
2,761,440
184,200
184,901
4,118,005

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559

การช�ำระคืนเงินต้น
ทุกสามเดือนตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดใน
สัญญาเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557
ทุกสามเดือนตามจ�ำนวน
ที่ก�ำหนดในสัญญา
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555
ทุกสามเดือนตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดใน
สัญญา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555

171,000

243,000

69,400

98,900

150,615

213,615

เงินกูย้ มื ระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯจากธนาคารในประเทศไทย
(4) บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด อัตราซึ่งอ้างอิงกับ LIBOR
ทุกสามเดือนตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในสัญญา
				
เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558
146,170

241,937

เงินกูย้ มื ระยะยาวในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯจากธนาคารในประเทศมาเลเซีย
(5) Kemaman Bitumen
อัตราซึง่ อ้างอิงกับ USD LIBOR ทุกสามเดือนตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดในสัญญา
		 Company Sdn Bhd 		
เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559
รวม 			
537,185
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี 		
(324,862)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
212,323

358,307
1,155,759
(377,856)
777,903

		 ในระหว่างปี 2560 บริษทั ย่อยสองแห่งได้ชำ� ระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารจ�ำนวน 6.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อน
		 ระยะเวลาที่ก�ำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมโดยไม่มีค่าเบี้ยปรับจากการคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว
		 เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้
		 บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว เช่น การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงิน
		 การขอหนังสือค�ำ้ ประกันจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อย การให้กยู้ มื เงินแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน ข้อจ�ำกัดเกีย่ วกับการจ่าย
		 เงินปันผล การด�ำรงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นและข้อจ�ำกัดในการก่อภาระหนี้ระยะยาวเพิ่มเติม เป็นต้น
รายงานประจำ�ปี 2560
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19. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามที่ระบุ
		 ในสัญญาเงินกู้ยืมเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูท้ ำ� สัญญา

สัญญาเริม่

บริษัทฯ
บริษัทฯ
บริษัทฯ
KBC

กันยายน 2557
ตุลาคม 2557
พฤษภาคม 2555
ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบีย้
คงทีต่ ามสัญญา
(ร้อยละ)

1.20 ถึง 1.26
1.15 ถึง 1.26
5.21
0.93

สัญญาสิน้ สุด

มูลค่าคงเหลือตามสัญญา
31 ธันวาคม 2560
31 ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2560
ธันวาคม 2560
มีนาคม 2561
เมษายน 2561

53 ล้านบาท
2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
285 ล้านบาท
7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

20. วงเงินสินเชื่อ
		 วงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้
		 ก) การค�้ำประกันโดยบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย
		 ข) การจ�ำน�ำ/จ�ำนองสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์ดังกล่าวมี
			
มูลค่าสุทธิตามบัญชีสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

		 สิทธิการเช่า - สุทธิ
		 ทีด่ ิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
		 ค)
		 ง)
		 จ)
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2560

165
3,518

2559

315
5,421

การมีข้อจ�ำกัดว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันต่อทรัพย์สิน
หนังสือให้การสนับสนุนทางการเงินซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ออกให้แก่ธนาคารต่างๆ
บริษทั ฯยินยอมให้บริษทั ย่อยร่วมใช้วงเงินสินเชือ่ ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯต้องลงนามรับผิดชอบต่อธนาคารใน
ฐานะลูกหนี้ร่วมในการใช้สินเชื่อของบริษัทย่อยในแต่ละคราว

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

21. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
		 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการ
		 ปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
		
		
		
		
		
		
		
		
		

งบการเงินรวม
2560
2559

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
130,487
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน:
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
12,878
ต้นทุนดอกเบี้ย
4,057
โครงการเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
(451)
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
1,879
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
16
		 ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(8,818)
		 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(2,424)
		 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
137,624

112,941
19,955

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

87,497
-

92,746
-

12,115
4,320
(936)

6,515
1,977
(474)

7,188
2,196
(926)

(446)
(3,803)
331
(15,420)
1,430
130,487

(7,975)
87,540

(13,707)
87,497

		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
		 ต้นทุนขาย
		 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
		 รวมค่าใช้จา่ ยทีร่ บ
ั รูใ้ นส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

งบการเงินรวม
2560
2559

6,899
10,665
17,564

6,669
10,422
17,091

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,921
6,039
8,960

2,898
6,971
9,869

		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยในประเทศไทยคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้ งหน้า เป็น
		 จ�ำนวนประมาณ 7 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 6 ล้านบาท) (2559: จ�ำนวน 8 ล้านบาท งบการเงิน
		 เฉพาะกิจการ: จ�ำนวน 6 ล้านบาท)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษทั ฯ
		 และบริษัทย่อยประมาณ 9 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี) (2559: 9 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 9 ปี)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
				
				

		 อัตราคิดลด
		 อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
		 อัตราการเปลีย่ นแปลงในจ�ำนวนพนักงาน
		 (ขึ้นกับช่วงอายุของพนักงาน)

งบการเงินรวม
2560
2559
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

2.5 - 7.1
5.0 - 7.0

2.5 - 8.3
5.0 - 7.0

0.0 - 15.0

0.0 - 15.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี)

2.5
5.0

2.5
5.0

0.0 - 15.0

0.0 - 15.0

		 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
		 พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
				

		 อัตราคิดลด
		 อัตราการขึ้นเงินเดือน
				
		 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%

(7)
10

เพิม่ ขึน้ 20%

(5)

8
(9)

ลดลง 20%

6

(4)
6

4
(5)

เพิม่ ขึน้ 20%

ลดลง 20%

(4)

4

(หน่วย: ล้านบาท)

				

		 อัตราคิดลด
		 อัตราการขึ้นเงินเดือน
				
		 อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%

(24)
30
เพิ่มขึ้น 20%
(4)

31
(26)
ลดลง 20%
4

(5)
5
เพิ่มขึ้น 20%
(3)

5
(4)
ลดลง 20%
3

22. ทุนเรือนหุ้น
		 ในระหว่างปี 2560 มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม ESOP-W3 และ ESOP-W4 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
2560
		 จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ถูกใช้สิทธิ (หน่วย)
946,650
		 จ�ำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรร (หุ้น)
9,466,500
		 จ�ำนวนเงินรับจากการใช้สิทธิ (บาท)
47,391,374
		 ทุนช�ำระแล้วหลังจดทะเบียนเพิ่มทุน
1,579,343,570
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตาม ESOP-W3 และ ESOP-W4
		 ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ESOP-W3
ESOP-W4
รวม
		 จ�ำนวนใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ถูกใช้สิทธิ (หน่วย)
10,000
164,100
174,100
		 จ�ำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่จัดสรร (หุ้น)
100,000
1,641,000
1,741,000
		 จ�ำนวนเงินรับจากการใช้สิทธิ (บาท)
530,600
8,108,181
8,638,781
		 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
23. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของ
		 บริษท
ั ฯ และบริษัทย่อย (“ESOP”)
		 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ส�ำหรับปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวน 36
		 ล้านบาท (2559: 44 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 29 ล้านบาท (2559: 35 ล้านบาท))
		 ข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้นที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้
			
		 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันออกสิทธิ
		 อัตราเงินปันผลที่คาดหวัง
		 ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวัง*
		 อัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยง
		 อายุของสิทธิซื้อหุ้น
		 แบบจ�ำลองที่ใช้

ESOP-W5
9.02 บาทต่อหุ้น
ร้อยละ 1.77
ร้อยละ 40.30
ร้อยละ 2.48
3 ปี
Black-Scholes

		 *ความผันผวนของหุ้นที่คาดหวังก�ำหนดโดยอ้างอิงจากข้อมูลในอดีตของราคาหุ้นของบริษัทฯ
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่
		 กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ สรุปได้ดังนี้
		
		
		
		
		

ESOP-W2
ESOP-W3
ESOP-W4
ESOP-W5

2560

50,000 หน่วย
236,700 หน่วย
11,140,000 หน่วย

2559
15,000 หน่วย
138,200 หน่วย
1,178,300 หน่วย
11,140,000 หน่วย

24. ส�ำรองตามกฎหมาย
		
		
		
		

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปีสว่ นหนึง่ ไว้เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหกั ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำ
ไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
		 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

		
		
		
		

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
1,205
ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซม
1,072
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการให้บริการ
(ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมแซม) 22,692

1,319
942

532
155

531
139

18,858

20,826

17,103

26. ภาษีเงินได้
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

		
		
		
		
		
		
		
		

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ภาษีเงินได้ปจั จุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
(437,648) (687,607) (307,301) (463,613)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
10,260
44
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด
ผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราว
56,756
32,424 36,200
31,045
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ทแี่ สดงอยูใ่ นงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (370,632) (655,139) (271,101) (432,568)

		 จ�ำนวนภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
		 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
		 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
		 ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2560
2559

(459)

(982)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

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

		 รายการกระทบยอดจ�ำนวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของก�ำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ส�ำหรับปี
		 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
2,927,588 3,782,383 2,277,423
ภาษีเงินได้ค�ำนวณในอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทยร้อยละ 20 (585,518) (756,477) (455,485)
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
10,260
44
ขาดทุนทางภาษีและค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนที่ถูกใช้ประโยชน์
ในปีปัจจุบัน แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
87,113
97,588
ผลแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ที่ไม่เท่ากันของกลุ่มบริษัท
(26,185)
2,389
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
(33,437) (83,297) (6,820)
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
15,907
16,171
11,954
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
(7,608)
71,000
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 27)
27,173
45,604
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นจากสิทธิประโยชน์ทางภาษี
ส�ำหรับการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ
108,597
- 108,597
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นสิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับ
บริษัทที่ประกอบกิจการส�ำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ
10,655
10,655
สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับกิจการพาณิชย์นาวี (หมายเหตุ 28)
6,981
28,727
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนใน การร่วมค้าและบริษัทร่วม
27,956
19,544
อื่นๆ
(12,526) (25,432) (11,002)
รวม
143,698
1,317 184,384
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(370,632) (655,139) (271,101)

3,001,870
(600,374)
(30,721)
12,201
193,988
(7,662)
167,806
(432,568)

		 อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ในช่วงระหว่าง ร้อยละ 0 ถึง
		 ร้อยละ 25 (2559: ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 25)

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
		 ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
		 รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
		
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
		 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
		 อื่นๆ
		 รวม
		 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
		 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
		 ผลกระทบจากการคิดค่าเสื่อมราคา ทางบัญชีและทางภาษี
		 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์จากการลงทุน
		
ในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 9)
		 รวม
		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
		
		
		
		

งบการเงินรวม
2560
2559

29,211
39,261
4,265
51,519
23,150
6,269
153,675

17,508
61,673

17,499
75,946

15,932
587
63,018 17,614
10,066 23,149
22,552
284
186,145 120,815

35,530
19,414
10,066
15,111
173,566

(10,308) (102,864) (10,308) (102,864)
(19,758) (15,294) (17,819) (14,010)
(65)
(264)
(59)
(264)
(34,794) (42,607)
(64,925) (161,029) (28,186) (117,138)
88,750
25,116 92,629
56,428

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีค่าใช้จ่าย
เพือ่ การลงทุนและขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้ใช้ทบี่ ริษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนือ่ งจาก
บริษัทย่อยดังกล่าวพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลแตกต่างชั่วคราวและ
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ สรุปได้ดังต่อไปนี้

				
				
		
เหรียญสหรัฐอเมริกา 		
		
ริงกิต 		
		
เรนมินบิ 		
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27,061
47,516

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2560
(ล้าน)
14
98
27

2559
(ล้าน)
16
89
24

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

27. การส่งเสริมการลงทุน
		 บริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ทสี่ �ำคัญบางประการสามารถ
		 สรุปได้ดังต่อไปนี้

		 บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด
		 การขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
		 บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด
		 การขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
			
		 บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด
		 การขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
			

การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บ
ิ คุ คล
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิตามจ�ำนวนที่
ก�ำหนดเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่

15 มิถุนายน 2558
24 พฤษภาคม 2554
19 ธันวาคม 2555
28 มิถุนายน 2554
9 ตุลาคม 2557

		 นอกจากนี้ Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศมาเลเซีย
		 จากจ�ำนวนเงินลงทุนตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
28. สิทธิประโยชน์ทางภาษีส�ำหรับกิจการพาณิชย์นาวี
		
		
		
		
		

บริษทั ย่อยในประเทศไทยทีท่ ำ� ธุรกิจเรือขนส่งและขนถ่ายสินค้าได้รบั สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย ตามค�ำ
สั่งกรมสรรพากรที่ ป. 110/2545 เนื่องจากเป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศโดย
เรือเดินทะเล โดยหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยส�ำหรับรายได้จากการขนส่งในอัตราร้อยละ 1 ของรายได้ นอกจากนัน้ บริษทั ย่อยดัง
กล่าวยังได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส�ำหรับรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรม
สรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 72

29. ก�ำไรต่อหุ้น
		 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
		 ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
		
		
		
		

ก�ำไรต่อหุน้ ปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ) ด้วย
ผลรวมของจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญ
ที่บริษัทฯ อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ
วันต้นงวดหรือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า โดยไม่ได้พิจารณาระยะเวลาของการใช้สิทธิ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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		 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้

ก�ำไรส�ำหรับปี
2560
2559
(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินรวม
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน�ำ้ หนัก
2560
2559
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

2,537,111

3,110,134

1,557,968

1,548,578

-

-

89
682
6,515
6,553
13,839

189
5,211
9,325
5,407
20,132

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2,537,111

3,110,134

1,571,807

1,568,710

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
ESOP-W2
ESOP-W3
ESOP-W4
ESOP-W5
			

ก�ำไรส�ำหรับปี
2560
2559
(พันบาท) (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ�ำนวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงน�ำ้ หนัก
2560
2559
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

2,006,322

2,569,302

1,557,968

1,548,578

-

-

89
682
6,515
6,553
13,839

189
5,211
9,325
5,407
20,132

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่ามีการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 2,006,322

2,569,302

1,571,807

1,568,710

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ผลกระทบของหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลด
ESOP-W2
ESOP-W3
ESOP-W4
ESOP-W5
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ก�ำไรต่อหุน้
2560
2559
(บาท)
(บาท)

1.63

2.01

1.61

1.98

ก�ำไรต่อหุน้
2560
2559
(บาท)
(บาท)

1.29

1.66

1.28

1.64

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

30. ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
		
		
		
		
		
		

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานเพียงส่วนงานเดียวคือการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีธุรกิจขนส่งทางเรือเป็นธุรกิจสนับสนุนการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และมีกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทเป็นผู้มีอ�ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ใน
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงแสดงข้อมูลจ�ำแนกตามส่วนงาน
เฉพาะส่วนงานทางภูมิศาสตร์ซึ่งก�ำหนดตามสถานที่ตั้งของบริษัทดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานทีต่ งั้ อยู่
ในประเทศ
2560
2559

รายได้จากภายนอก
22,460
รายได้ระหว่างส่วนงาน
3,418
รายได้ทั้งสิ้น
25,878
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามส่วนงาน 2,031

18,973
2,007
20,980
2,487

ส่วนงานทีต่ งั้ อยู่
ในต่างประเทศ
2560
2559

5,800
1,423
7,223
505

การตัดรายการบัญชี
ระหว่างกัน
2560
2559

5,065
1,255 (4,841)
6,320 (4,841)
612
1

(3,262)
(3,262)
11

		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)

		

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 			

28,260 24,038
28,260 24,038
2,537 3,110

(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานทีต่ งั้ อยู่
ในประเทศ
2560
2559

3,448

งบการเงินรวม
2560
2559

3,688

ส่วนงานทีต่ งั้ อยู่
ในต่างประเทศ
2560
2559

6,679

6,428

งบการเงินรวม
2560
2559

10,127 10,116

		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก�ำหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7
31. เงินปันผล

เงินปันผล

อนุมตั โิ ดย

		 เงินปันผลประจ�ำปี 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
		 เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559
		 รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2559 		
		 เงินปันผลประจ�ำปี 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
			
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560
		 เงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
			
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
		 รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2560 		

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(ล้านบาท)
(บาทต่อหุน้ )

617.6

0.4

465.7
1,083.3

0.3
0.7

932.3

0.6

468.2
1,400.5

0.3
0.9

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
32.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายจ่ายฝ่ายทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักร
		 อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเรือเดินทะเล คงเหลือเป็นจ�ำนวนเงินดังนี้
		
สกุลเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
		
		
		

2560
(ล้าน)

บาท
ริงกิต
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เวียดนามดอง

40
10
23,972

2559
(ล้าน)

114
9
22
29,314

2560
(ล้าน)

25
-

2559
(ล้าน)

95
-

32.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารและโกดัง การเช่ารถ รวมทั้งสัญญาจ้างบริการ
		 ต่างๆ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
		 และ 2559 ดังนี้
(หน่วย: ล้าน)
จ่ายช�ำระ
ภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

จ่ายช�ำระ
ภายใน
1 ปี
2 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
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บาท
65
24
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
เหรียญสหรัฐ
อินโดนีเซีย ริงกิต
อเมริกา เวียดนามดอง เรนมินบิ รูเปีย มาเลเซีย
8
3,366
2,095
2
7,977
3,055
29,295
4,111
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
เหรียญสหรัฐ
อินโดนีเซีย ริงกิต
บาท อเมริกา เวียดนามดอง เรนมินบิ รูเปีย มาเลเซีย
70
2
3,839
1
2,178
2
50
10,554
3,405
30,852
4,778
-

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เหรียญสหรัฐ
บาท
อเมริกา
57
7
20
-

(หน่วย: ล้าน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เหรียญสหรัฐ
บาท
อเมริกา
61
43
-

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

32.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
		
		
		
		
		
		

บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเพื่อรับบริการด้านการบริหารและการตลาดและเพื่อรับความรู้ทางวิชาการและความช่วย
เหลือทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิตแอสฟัลท์ อิมัลชั่นและโมดิฟายด์ แอสฟัลท์ กับ Colas S.A. ตามเงื่อนไขของ
สัญญา บริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารเป็นจ�ำนวนเงิน 145,000 ยูโรต่อปี และจ่ายค่าธรรมเนียมส�ำหรับ
ความช่วยเหลือด้านเทคนิคในอัตราร้อยละ 0.75 ของยอดรายได้รวม (Consolidated revenues) ของบริษัทฯและ
บริษทั ย่อยส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ ซึง่ ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ย
ภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 37 ล้านบาท และ 41 ล้านบาท ตามล�ำดับ

32.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อน�้ำมันดิบ
		
		
		
		

ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้ท�ำสัญญาเพื่อซื้อน�้ำมันดิบจ�ำนวน 44 ล้านบาร์เรล กับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศ
เวเนซุเอลา สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา 4 ปี ซึ่งจะครบก�ำหนดในเดือนธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 บริษัทฯได้แก้ไขสัญญาดังกล่าวเพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อน�้ำมันดิบอีกจ�ำนวน 33 ล้านบาร์เรล รวม
เป็นจ�ำนวน 77 ล้านบาร์เรล และได้ขยายระยะเวลาสัญญาดังกล่าวออกไปอีก 3 ปี เป็นครบก�ำหนดในเดือนธันวาคม 2563

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯมีจำ� นวนน�ำ้ มันดิบตามสัญญาดังกล่าวทีย่ งั ไม่ได้รบั การส่งมอบคงเหลืออยูจ่ ำ� นวน
		 45 ล้านบาร์เรล
32.5 หนังสือค�้ำประกันธนาคาร
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
		 และบริษัทย่อย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจคงเหลืออยู่เป็นจ�ำนวนเงินดังนี้
		

สกุลเงิน

		 บาท
		 ริงกิตมาเลเซีย
		 อินโดนีเซียรูเปีย
32.6
		
		
		
		
		

งบการเงินรวม
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)

3
10
-

14
7
253

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)

2
-

12
-

การถูกประเมินภาษี
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีมูลค่าของเงินลงทุนประมาณ 3 ล้านบาท ได้รับหนังสือจากทางราชการเพื่อ
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มส�ำหรับปี 2551 ถึง 2555 และ 2557 เป็นจ�ำนวน
เงินประมาณ 18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่าประมาณ 593 ล้านบาท) ฝ่ายบริหารได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฏหมายเพื่อ
อุทธรณ์การประเมินดังกล่าวและทีป่ รึกษากฏหมายเชือ่ ว่าจะอุทธรณ์สำ� เร็จ ฝ่ายบริหารเชือ่ ว่าจะไม่มผี ลเสียหายจาก
กรณีนี้เกินกว่ามูลค่าเงินลงทุนอย่างเป็นสาระส�ำคัญ

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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33. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยคือตราสารอนุพนั ธ์ ซึง่ ล�ำดับชัน้ ของมูลค่า
		 ยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวอยู่ในระดับ 2 ทั้งหมด
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแสดงได้ดังนี้

		 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
		 สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ย
		 หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
		 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้า
		 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,637
344,889
154

1,322 1,987
514,321 344,889
389
-

1,322
514,321
-

3,690
774,517
890

2,901 3,569
50,331 774,517
9,538
890

2,022
50,331
9,538

34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
		
		
		
		

เครือ่ งมือทางการเงินทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยตามทีน่ ยิ ามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับเครือ่ งมือทางการเงิน” ทีส่ ำ� คัญประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินให้กู้ยืม เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน และเงินกู้ยืม
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสีย่ งดังนี้

		 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
		
		
		
		
		
		

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและเงินให้กยู้ มื ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทย่อย
จึงไม่คาดว่าจะได้รบั ความเสียหายทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนีก้ ารให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯและบริษทั
ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัว เนือ่ งจากบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมากราย จ�ำนวน
เงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมที่
แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		
		
		
		

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
ธนาคาร หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั ราดอกเบีย้ ทีป่ รับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
ในปัจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

		 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สิน
		 ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนดหรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หาก
		 วันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

160

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบีย้ คงที่ อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึน้ ลง ไม่มอี ตั รา
1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้
รวม
								

		
		
		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
158
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2,027
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
72
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

-

236
-

631
3,668

1,025
3,668

0.1 - 5.5
-

99
-

366
-

2,982
7

2,027
2,982
537
7

หมายเหตุ 16
หมายเหตุ 18
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้ คงที่ อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึน้ ลง ไม่มอี ตั รา
1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้
รวม
								

		
		
		
		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
223
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,468
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
1
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
72
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

-

284
-

826
3,491

1,333
3,491

0.3 - 4.7
-

171
-

913
-

4,053
8

1,468
4,053
1
1,156
8

หมายเหตุ 16
2.6
หมายเหตุ 18
-

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบีย้ คงที่ อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึน้ ลง ไม่มอี ตั รา
1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้
รวม
								

		
		
		
		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 33
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,677
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 256

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

884

68
406

86
3,138
-

154
3,138
33
1,290

0.3 - 0.6
หมายเหตุ 7
หมายเหตุ 7

-

-

3,477
-

1,677
3,477
256

หมายเหตุ 16
หมายเหตุ 7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้ คงที่ อัตราดอกเบีย้
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึน้ ลง ไม่มอี ตั รา
1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบีย้
รวม
								

อัตรา
ดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

		
		
		
		
		
		
		

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ นิ ทางการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,270
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
-

191

76
446

158
2,653
-

234
2,653
637

0.3 - 0.6
หมายเหตุ 7

-

-

4,118

1,270
4,118

หมายเหตุ 16
-

		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าและการ
		 บริการและการกูย้ มื หรือให้กยู้ มื เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ตกลงท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่าง
		 ประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

		 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

		
		
		
		
		

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เยนญี่ปุ่น
ริงกิตมาเลเซีย
เวียดนามดอง

สกุลเงิน

		
		
		
		
		

เหรียญสหรัฐอเมริกา
ยูโร
เรนมินบิ
ริงกิตมาเลเซีย
อินโดนีเซียรูเปีย

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ทางการเงิน หนีส้ นิ ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน หนีส้ นิ ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)

อัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

28
7
5

86
58
-

27
1
-

47
64
-

60
33
3
33
-

62
32
11

112
1
4
7
-

114
1
2
-

32.7
39.0
0.3
8.1
0.0014

32.7
39.0
5.0
8.1
0.0024

35.8
37.8
0.3
8.0
0.0016

35.8
37.8
5.1
8.0
0.0027

		 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งครบก�ำหนดภายในหนึ่งปีคงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จ�ำนวนทีข่ าย จ�ำนวนทีซ่ อื้ จ�ำนวนทีข่ าย จ�ำนวนทีซ่ อื้
จ�ำนวนทีข่ าย
จ�ำนวนทีซ่ อื้
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
		 เหรียญสหรัฐอเมริกา
9
13
8
12
32.5 - 33.2 บาท 32.5 - 33.2 บาท
		 เหรียญสหรัฐอเมริกา
1
22,721
								
เวียดนามดอง
		 เหรียญสหรัฐอเมริกา
8
13,588 - 13,664
								
อินโดนีเซียรูเปีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลีย่ นตามสัญญาของ
สกุลเงิน
จ�ำนวนทีข่ าย จ�ำนวนทีซ่ อื้ จ�ำนวนทีข่ าย จ�ำนวนทีซ่ อื้
จ�ำนวนทีข่ าย
จ�ำนวนทีซ่ อื้
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
ต่อ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา
		 เหรียญสหรัฐอเมริกา
5
9
5
9
34.9 - 36.0 บาท 35.6 - 36.1 บาท
		 เหรียญสหรัฐอเมริกา
3
13,500 - 13,630
								
อินโดนีเซียรูเปีย
รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

163

		 นอกจากนี้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยยังมีความเสีย่ งจากการทีม่ เี งินลงทุนในบริษทั ย่อย การร่วมค้าและบริษทั ร่วมในต่าง
		 ประเทศ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในต่างประเทศ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่ได้ท�ำ
		 สัญญาป้องกันความเสี่ยงไว้
		 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้า
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและสินค้า ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว
		 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้สัญญาซื้อ/ขายวัตถุดิบและสินค้าส�ำเร็จรูปล่วงหน้า และสัญญาสิทธิเลือกซื้อ/ขายวัตถุดิบ
		 และสินค้าส�ำเร็จรูปล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาสินค้าดังกล่าว
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสัญญาประกันความเสี่ยงราคาสินค้าซึ่งครบก�ำหนด
		 ภายในหนึ่งปี ซึ่งแสดงในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่ายุติธรรมคงเหลืออยู่ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเภทสัญญา

		 สัญญาทีแ่ สดงเป็นสินทรัพย์

		
		
		
		
		

สัญญาซือ้ ล่วงหน้า (Forward contract)
น�ำ้ มันดิบ
สัญญาซือ้ ล่วงหน้า (Forward contract)
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
สัญญาขายล่วงหน้า (Forward contract)
น�ำ้ มันดิบ
Four-way collar option
น�ำ้ มันดิบ
รวมสัญญาประกันความเสีย่ งราคาสินค้าทีแ่ สดงเป็นสินทรัพย์ 		

		 สัญญาทีแ่ สดงเป็นหนีส้ นิ

		
		
		
		
		

ประเภทสินค้า

สัญญาซือ้ ล่วงหน้า (Forward contract)
น�ำ้ มันดิบ
สัญญาขายล่วงหน้า (Forward contract)
น�ำ้ มันดิบ
สัญญาขายล่วงหน้า (Forward contract)
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
Two-way collar option
น�ำ้ มันดิบ
รวมสัญญาประกันความเสีย่ งราคาสินค้าทีแ่ สดงเป็นหนีส้ นิ 		

งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

195
150
345

205
10
9
290
514

697
78
775

2
32
16
50

34.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		
		
		
		
		

เนือ่ งจากสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ เงินให้กยู้ มื และ
เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนตราสารอนุพันธ์
แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือค�ำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปหากกรณีที่
ไม่มีราคาตลาด

		
		
		
		

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายช�ำระหนี้สินในขณะที่ทั้ง
สองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มี
ความเกีย่ วข้องกัน วิธกี ารก�ำหนดมูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะก�ำหนด
จากราคาตลาดล่าสุด หรือก�ำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

35. การบริหารจัดการทุน
		 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่
		 เหมาะสมและการด�ำรงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
		 กลุ่มบริษัทบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
		 อัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวสรุปได้ดังนี้
อัตราส่วนทางการเงิน

งบการเงินรวม
2560
2559

		 หนี้สินระยะสั้นเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุน
		
(Interest Bearing Short-term Debt-to-Equity Ratio)

0.18 : 1

0.15 : 1

		 หนี้สินระยะยาวเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายต่อทุน
		
(Interest Bearing Long-term Debt-to-Equity Ratio)

0.02 : 1

0.06 : 1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

0.18 : 1

0.13 : 1

-

-

		 ทรัสต์รีซีท (ในหมายเหตุ 16) เป็นเงินกู้ระยะสั้นที่มีการหมุนเวียนเป็นปกติ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของน�้ำมันดิบ
		 คงเหลือและบัญชีลูกหนี้ ซึ่งมีวงจรเงินสดอายุน้อยกว่าสี่เดือน
36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุน
ในบริษัท ซึ่งจะจัดตั้งใหม่ในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย โดยบริษัทฯจะถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 40 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 บริษัทฯได้ท�ำสัญญา Joint Venture
Agreement กับ P-H-O-E-N-I-X Petroleum Philippineds, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ และ Carlito B.
Castrillo ซึง่ เป็นบุคคลทีม่ สี ญ
ั ชาติฟลิ ปิ ปินส์ในการจัดตัง้ บริษทั ดังกล่าว โดยปัจจุบนั อยูใ่ นระหว่างการด�ำเนินการทาง
กฏหมายในการจัดตั้งบริษัทดังกล่าว

37. การอนุมัติงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารความเสี่ยง
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและงบการเงิน
ข้อมูลบริษัท
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ที่ตั้งโรงงาน

อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2271 3363
อีเมล์: info@tipcoasphalt.com
เวปไซต์: www.tipcoasphalt.com

โรงงานผลิตในประเทศของกลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์มีดังนี้:
โรงงานนครราชสีมา
เลขที่ 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ต�ำบลนากลาง อ�ำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ +66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ต่อ 3
โทรสาร +66 4433 5499, +66 4433 5050
โรงงานพิษณุโลก
เลขที่ 271 หมู่ที่ 15 บ้านวังกุ่ม อ�ำเภอบางระก�ำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
โทรศัพท์ +66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2
โทรสาร +66 5537 1461-2 ต่อ 6360
โรงงานท่าทอง
(บริษัทย่อย)
123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ +66 7795 3030
โทรสาร +66 7792 2575
โรงงานระยอง
(บริษัทย่อย)
เลขที่ 93 หมู่ที่ 5 ต�ำบลมะขามคู่ กิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ +66 3889 3641-5
โทรสาร +66 3889 3640

คลังนํ้ามันและคลังยางมะตอย

บริษัทฯ มีคลังจ�ำหน่ายยางมะตอยและคลังน�้ำมันในประเทศดังนี้
โรงงานพระประแดง
เลขที่ 61 หมู่ที่ 5 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบางจาก อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ +66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4
โทรสาร +66 2817 5117
โรงงานท่าทอง
(บริษัทย่อย)
เลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ +66 7795 3030
โทรสาร +66 7792 2575
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รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทย่อยในประเทศ

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
ผลิตและจ�ำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2273 6030
ที่ตั้งโรงงานท่าทอง
123 หมู่ที่ 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์ ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ +66 7795 3030
โทรสาร +66 7792 2575
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
3,750,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
375 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
ผลิตและจ�ำหน่ายยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2273 6030
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 แขวงสามเสนใน 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

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
เรือขนส่งและขนถ่ายสินค้า
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 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 แขวงสามเสนใน 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
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
บริหารเรือเเละจัดการเเทนเจ้าของเรือ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 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 แขวงสามเสนใน 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

170

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

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 และ
Class B จ�ำนวน 52,800,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.80 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น)
ทุนจดทะเบียน
500 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
305.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99
Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.
ประเภทกิจการ
กิจการลงทุนในโรงกลั่นยางมะตอยและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
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 99.99
KBC Energy Pte. Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ค้าน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่ตั้งส�ำนักงาน
80, Raffles Place #25-01, UOB Plaza, Singapore 048624
โทรศัพท์ +65 6238 3000
โทรสาร +65 6438 4184
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
10,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.
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KBC Trading Sdn Bhd (KBCT)
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 ริงกิต
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และร้อยละ 10
โดย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์จ�ำกัด (มหาชน)
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.
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.
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Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ด�ำเนินธุรกิจด้านการค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและสัญญาซื้อขายยางมะตอยล่วงหน้าใน
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
2,500,000 เหรียญสหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 75
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 อินโดนีเซียรูเปีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.98
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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 อินโดนีเซียรูเปีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 99.98
Highway Resource Pte. Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ค้าและจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
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 ดองเวียดนาม
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100
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
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น
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ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987
โทรศัพท์ +65-62249808
โทรสาร +65-62249228
50,000 เหรียญสิงคโปร์
ร้อยละ 100

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ภาพรวมบริษัท
ผลการดำ�เนินงานและการบริหารควาเสี่ยง
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Pacific Bitumen Shipping PTE LTD.
ประเภทกิจการ
ขนส่งยางมะตอยทางเรือ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
7 Temasek Boulevard #20-06 Suntec Tower One Singapore, 038987
ทุนจดทะเบียน
39,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 100

ข้อมูลบริษัทร่วมค้า

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd.
ประเภทกิจการ
ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
7, Temasek Boulevard, #20-06, Suntec Tower One, Singapore 038987
โทรศัพท์ +65 6887 3600
โทรสาร +65 6235 0637
อีเมล์: info@asiabitumen.com.sg
เวปไซต์: www.asiabitumen.com.sg
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
1,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
100,000 เหรียญสิงคโปร
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd.
Borneo Asphalt Sdn. Bhd.
ประเภทกิจการ
ผลิตและการจ�ำหน่ายยางมะตอยและผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่เกี่ยวข้องในประเทศมาเลเซีย
ที่ตั้งส�ำนักงาน
Lot 7689-7690, Section 64, KTLD Jalan Pending, 93450 Kuching, Sarawak, Malaysia.
โทรศัพท์ 082482927
โทรสาร 082483922
อีเมล์: rojini@senarisynergygp.com
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
1,200,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน
10 ล้านริงกิตมาเลเซีย
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
1,200,000 ริงกิตมาเลเซีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 50 ถือหุ้นโดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.
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ข้อมูลบริษัทร่วม
Colasie Co., Ltd.
ประเภทกิจการ
ที่ตั้งส�ำนักงาน
ทุนจดทะเบียน
สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการลงทุนซึ่งลงทุนในธุรกิจยางมะตอยน�้ำและยางมะตอยชนิด Polymer Modified Asphalt
ในประเทศอิน เดีย
7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex
1 ล้านยูโร
ร้อยละ 40

PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara
ประเภทกิจการ
ให้เช่าเรือท้องแบน
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
1,000,000,000 อินโดนีเซียรูเปีย
สัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
ประเภทกิจการ
บริการสร้างและซ่อมแซมถนน
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 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 Rama VI Rd., Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2271 1771
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

176

รายงานประจำ�ปี 2560
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

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

ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�ำระ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
เว็บไซต์

TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
0107535000044
1,579,343,570 บาท
1,562,464,570 บาท
1,562,464,570 หุ้น
www.tipcoasphalt.com

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2009 9388
โทรสาร +66 2009 9476
ผู้สอบบัญชี
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ / หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2264 0777, +66 2661 9190
โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย นายปรมะ เสาวภา
บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
937 อาคารเพรสซิเด้นท์ทาวเวอร์ ชั้น 12
Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 2656 1991
โทรสาร +66 2656 0833
นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
ส�ำนักงานทนายความ ช. ชนะสงคราม เลขที่ 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ +66 2282 2955
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการ
ภายใต้สัญญาการจัดการ
ไม่มี
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไว้
ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2273 6000
โทรสาร +66 2271 3363
อีเมล์ : info@tipcoasphalt.com
เว็บไซต์ : www.tipcoasphalt.com
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