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 ส่วนที1่ 

กำรประกอบธุรกจิ 

1. นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดก่้อตั้งข้ึนตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบนับริษทัฯ 
บริษทัยอ่ย  กิจการร่วมคา้และบริษทัร่วม  (“กลุ่มบริษทัฯ”)  เป็นผูน้ าในการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยาง
มะตอยส าหรับน าไปใชใ้นการก่อสร้างถนน และซ่อมบ ารุงผิวการจราจร ทางยกระดบั ผิวทางวิ่งข้ึนลงของ
สนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดส่้งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัผูน้ าเขา้และ
ผูรั้บเหมาก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนนในทวปีแอฟริกา โอชีเนีย และอเมริกาเหนือ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น ้ ามนั (Non Asphalt Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, 
Fuel Oil ท่ีไดจ้ากโรงกลัน่ยางมะตอยใหแ้ก่ผูค้า้ยางมะตอย ผูรั้บเหมาในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย 
ในช่วงปลายปี 2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดเ้ขา้สู่ธุรกิจก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนนโดยเขา้ซ้ือหุ้นสามญัจ านวนร้อย
ละ 25 จากบริษทัผูรั้บเหมาไทยและบริษทัยอ่ยซ่ึงมีความช านาญในการซ่อมบ ารุงและสร้างแบบพิเศษ ทั้งผิว
ถนน ทางยกระดบั และผวิทางวิง่ข้ึนลงของสนามบิน 

จากความร่วมมือกบั บริษทั Colas S.A. ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคม จากฝร่ังเศสซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายหน่ึงของบริษทัฯ ท าให้กลุ่ม
บริษทัฯ สามารถน าเสนอผลิตภณัฑย์างมะตอยคุณภาพสูงและนวตักรรมใหม่ ๆ ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

บริษทัฯก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลา้นบาท โดยกลุ่ม
ตระกูล “ทรัพยส์าคร” เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางแอสฟัลตอิ์มลัชัน่ (Asphalt Emulsion) หรือเรียกวา่ 
“ยางมะตอยน ้ า” ส าหรับใช้สร้างทางและซ่อมบ ารุงผิวทางหลวงและผิวจราจรด้วยก าลงัการผลิตเร่ิมตน้ 
60,000 ตนัต่อปี  ภายใตช่ื้อ “บริษทั ทิปโก ้จ ากดั” ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทิปโกอิ้มลัชัน่ จ  ากดั”  
และ “บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั” ตามล าดบั  โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตยางมะตอยน ้ ารายแรกของประเทศ
ไทยท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และผลิตภณัฑ์แอสฟัลท์ทุกชนิดได้รับอนุญาตให้แสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมจากส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 

 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเ ม่ือว ันท่ี  2 กันยายน พ.ศ.  2535 ทะเบียนเลขท่ี 
0107535000044 (เดิม บมจ.37) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500  ลา้นบาท และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทิปโก้
แอสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)”   
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ในปี 2543 บริษทั  โคลาส เอสเอ ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจก่อสร้างและบ ารุงถนนในประเทศฝร่ังเศส 
เขา้มาร่วมถือหุ้นในสัดส่วนปัจจุบนัร้อยละ 31.599 ท าให้บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นหลกั 2 กลุ่ม คือ บริษทั โคลาส 
เอสเอ และ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) ปัจจุบนับริษทัฯ มีการประกอบธุรกิจในกลุ่มผลิตภณัฑ์ยาง  
มะตอย กลุ่มธุรกิจเรือ กลุ่มธุรกิจโรงกลัน่ กลุ่มบริษทัยอ่ยในจีนและกมัพูชา  

1.1 วสัิยทศัน์ วตัถุประสงค์ เป้ำหมำย กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำน 

พนัธกิจ    : เราคือผูน้ าในธุรกิจดา้นยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีไดรั้บการยอมรับ
ในระดบัสากล  

วสิัยทศัน์ : มุ่งมัน่สู่การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมใหไ้ด ้6 ลา้นตนั ใน 5 ทวีป
หลกั ภายในปี 2563 และให้ความส าคญัต่อการรับผดิชอบต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนื 

1.2 กำรเปลีย่นแปลงและพฒันำกำรทีส่ ำคัญ 

13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนของการถือหุ้นใน
บริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ ตามรายละเอียด ดงัน้ี 

1. บริษทัไดจ้  าหน่ายและซ้ือหุ้นจากบริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั “TBC” หลงัจากการจ าหน่ายและซ้ือหุ้น
จาก TBC  บริษทัฯมีสัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Oil Sdn Bhd (“KOC”) เท่ากบั 26.11% และ
สัดส่วนการถือหุ้นใน Kemaman Bitumen Sdn Bhd (“KBC”) เท่ากบั 27.74% ส่วน TBC มีสัดส่วน
การถือหุ้นใน KOC เท่ากบั 37.01% และสัดส่วนการถือหุ้นใน KBC เท่ากบั 26.06%  การปรับ
โครงสร้างการถือหุน้ภายในกลุ่มบริษทัฯมีวตัถุประสงคเ์พื่อการจ าหน่ายเงินลงทุนในอนาคต 

2. รายการท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวขา้งตน้เป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยซ่ึงถือหุ้นโดยบริษทัฯ 100%  
ทั้ง KBC และ KOC ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยซ่ึงถือหุน้โดยบริษทัฯ 100% 
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3. โครงสร้างการถือหุน้ก่อนและหลงัจากการเปล่ียนสัดส่วนการถือหุน้ในคร้ังน้ี 
 

ก่อนการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 
 

         100.0% 
 

          11.30%      51.82% 

 
    44.80%  
  41.98%                                     11.82% 
 

 

หลงัการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ 
 
     100.0% 
 
   26.11%          37.01% 
 
 
       44.80% 
27.74%                         26.06 

 

มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือ 7 เมษายน 2558  มีดงัต่อไปน้ี 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 
1.00 บาท รวมเป็นเงิน 153.42 ลา้นบาท  ในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 

- อนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 
บาท ให้เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงจะส่งผลให้จ  านวนหุ้นสามญัของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก
เดิม 172,123,329  หุน้ เป็น 1,721,233,290 หุน้และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ 

TBC 

KOC 

KBC 

บริษทัฯ 

บริษทัฯ 

KBC 

KOC 

TBC 
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จากเดิม  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ านวน     1,721,233,290 บาท  (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเอด็ลา้นสองแสน        

       สามหม่ืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบบาท) 

 หุน้สามญั จ านวน      172,123,329    หุน้    (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบสองลา้นหน่ึงแสนสอง 

       หม่ืนสามพนัสามร้อยยีสิ่บเกา้หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ                       10  บาท   (สิบบาท) ” 

เป็น 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ านวน    1,721,233,290 บาท  (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเอด็ลา้นสองแสน        

                 สามหม่ืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบบาท) 

 หุน้สามญั จ านวน    1,721,233,290 หุน้   (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเอด็ลา้นสองแสน        

       สามหม่ืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบหุน้)” 

 มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท  (หน่ึงบาท) 

 

ซ่ึงส่งผลให้การเปล่ียนแปลงอตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ESOP) เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ ราคาใชสิ้ทธิเดิม 
(บาทต่อหุน้) 

ราคาใชสิ้ทธิใหม่ 
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม
(สิทธิต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่
(สิทธิต่อหุน้) 

ESOP-W1 62.19 6.219 1:1 1:10 

ESOP-W2 49.13 4.913 1:1 1:10 

ESOP-W3 53.06 5.306 1:1 1:10 

ESOP-W4 49.41 4.941 1:1 1:10 
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- อนุมติัลดทุนจดทะเบียนจาก 1,721,233,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,566,735,570 บาท โดยลด
หุ้นสามญั จ านวน 154,497,720 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท จากการส ารองหุ้นสามญัไวค้งเหลือจาก
การใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ TASCO-W3 และการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั       
ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3  

 
จ านวนหุ้นท่ีลดลง 

TASCO-W3 (หมดอาย)ุ 152,537,720 

ESOP-W1 616,000 

ESOP-W2  629,000 

ESOP-W3 715,000 

รวม 154,497,720 

และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

จากเดิม 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ านวน    1,721,233,290 บาท (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเอด็ลา้นสองแสน        
              สามหม่ืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบบาท) 
 หุน้สามญั จ านวน    1,721,233,290 หุน้   (หน่ึงพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บเอด็ลา้นสองแสน        
              สามหม่ืนสามพนัสองร้อยเกา้สิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท (หน่ึงบาท) ” 
เป็น 
“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ านวน   1,566,735,570 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
              สามหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 หุน้สามญั จ านวน    1,566,735,570 หุน้  (หน่ึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
              สามหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท (หน่ึงบาท) ” 
 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,566,735,570 บาท เป็นจ านวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,578,735,570 บาท โดยการจดัสรรหุ้นสามญั
ใหม่จ  านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ส าหรับโครงการค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว 
งวดท่ี 5 (ESOP-W5) และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุน
จดทะเบียน 
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จากเดิม 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ านวน   1,566,735,570 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
              สามหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 หุน้สามญั จ านวน    1,566,735,570 หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยหกสิบหกลา้นเจ็ดแสน        
            สามหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท (หน่ึงบาท) ” 
เป็น 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน    จ านวน   1,578,735,570 บาท (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นเจ็ดแสน        
              สามหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบบาท) 
 หุน้สามญั จ านวน    1,578,735,570 หุน้ (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจ็ดสิบแปดลา้นเจ็ดแสน        
            สามหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยเจ็ดสิบหุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท (หน่ึงบาท) ” 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จ านวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัในแผนค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 5 (ESOP-W5) 

- อนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เร่ือง การถือหุน้สามญัโดยคนต่างดา้ว 

จำกเดมิ 

 “ขอ้ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซ่ึงหุน้สามญัใหม่เกินกวา่อตัราจ ากดัท่ีก าหนดใน (1) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ีไดอี้ก
ไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้นๆ โดยการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขายโดยบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และพนกังาน ตามมติท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554  คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555  
คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 และคร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 4  เมษายน 2557   รวมถึงการไดรั้บหุน้ปันผล
หรือหุน้สามญัใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซ่ึงไดหุ้น้มาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดง
สิทธิตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

เป็น 

 “ขอ้ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซ่ึงหุน้สามญัใหม่เกินกวา่อตัราจ ากดัท่ีก าหนดใน (1) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ีไดอี้ก
ไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้น ๆ โดยการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขายโดยบริษทัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และพนกังาน ตามมติท่ี
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554  คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 
คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2557   และคร้ังท่ี 1/2558  เม่ือวนัท่ี 7 
เมษายน 2558  รวมถึงการไดรั้บหุน้ปันผลหรือหุน้สามญัใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซ่ึงไดหุ้น้มาจากการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 
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13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีมติดงัน้ี 
- อนุมติัพนัธกิจ/วสิัยทศัน์ ปี 2563 และกลยทุธ์หลกัขององคก์ร 
- อนุมติัแต่งตั้งกรรมการ (นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์) ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนเลขานุการบริษทั  

มติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4  เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 มีมติดงัน้ี 
- แต่งตั้งนายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม เขา้เป็นกรรมการบริษทัแทนนายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ 

เดอแซงต-์เลเชร์ กรรมการบริษทัฯ ซ่ึงลาออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 เป็นตน้ไป 
- อนุมติัแต่งตั้ง นายธนพล เหล่าศิริพงศ ์ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  
- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2558 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในอตัราหุ้นละ 0.20 

บาท จ านวน 1,542,931,070 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 462,879,321 บาท ในวนัท่ี 10 กนัยายน 2558 
มติคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5  เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 มีมติดงัน้ี 

- มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลโดยจ่ายจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ในอตัรา
หุ้นละ 0.20 บาท จ านวน 1,543,850,070 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 308,770,014 ในวนัท่ี 9 ธันวาคม 
2558 

- อนุมติัการต่ออายปุระกนัความผดิทางธุรกิจส าหรับกรรมการและเจา้หนา้ท่ีบริหาร (D&O) 
- เสนอการเขา้ซ้ือหุ้นในธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง จากบริษทั Colas S.A. ต่อท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้วสิามญั คร้ังท่ี 1/2559 และเสนอแต่งตั้ง บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จ  ากดั เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ 

- บริษทัฯ ไดจ้า้งบริษทั  Fitch Ratings ใหเ้ขา้ท าการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ
ไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในระยะยาวท่ี A- (tha)จากเดิม BBB+(tha) และอนัดบัความ
น่าเช่ือถือทางการเงินในระยะสั้นท่ี F2(tha)   

มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือ วนัท่ี 5 มกราคม 2559 มีมติดงัน้ี   
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,578,735,570 บาท เป็น 1,579,343,570 บาท มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท 

ส าหรับรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน
ระยะยาว ESOP-W1 และ ESOP-W2 เน่ืองจากมีการลดหุ้นสามญัจากการรองรับการใช้สิทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิของพนกังาน ESOP-W1 และ ESOP-W2 เกินไป 101,000 หุ้น  ลดเกินไป 
507,000 หุ้น ตามล าดบั จึงตอ้งเพิ่มหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิฯจ านวน 608,000 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว ้1 บาท และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 
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“ขอ้ 4.ทุนจดทะเบียน จ านวน  1,579,343,570 บาท  (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นสาม  
   แสนส่ีหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเจด็สิบบาท) 

         แบ่งออกเป็น  1,579,343,570 หุน้  (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นสาม 

   แสนส่ีหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเจด็สิบหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ           1 บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั จ านวน  1,579,343,570 หุน้   (หน่ึงพนัหา้ร้อยเจด็สิบเกา้ลา้นสาม 

           แสนส่ีหม่ืนสามพนัหา้ร้อยเจด็สิบหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ             - หุน้ (-)” 

- อนุมติัการใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ รวม 5 บริษทั (“บริษัท
เป้ำหมำย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนล่าสุด   

ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัพนัธกิจและวิสัยทศัน์ส าหรับปี 
2563 โดยพนัธกิจใหม่คือ “เราคือผูน้ าในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีไดรั้บ
การยอมรับในระดบัสากล” และวิสัยทศัน์ใหม่คือ “มุ่งมัน่สู่การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยางมะตอยและ
ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ลา้นตนั ใน 5 ทวีปหลกั ภายในปี 2563 และให้ความส าคญัต่อการรับผิดชอบ
ต่อสังคมอยา่งย ัง่ยนื” ทั้งน้ี หน่ึงในกลยุทธ์หลกัเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ส าหรับปี 2563 คือ การขยายธุรกิจยาง
มะตอยปัจจุบนัไปยงัประเทศท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตและท่ีท่ีบริษทัฯ  ไดมี้การท าธุรกิจยางมะตอยอยูแ่ลว้
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเขา้ซ้ือธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งจ านวน 8 บริษทั ในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ จาก Colas S.A. เป็นจ านวน
เงิน 61.8 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ทั้งน้ี 8 บริษทัดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจการขายยางมะตอย (ทั้งขายปลีกและ
ขายส่ง) รวมถึงเรือขนส่งยางมะตอย การเขา้ซ้ือธุรกิจดงักล่าวท าให้บริษทัฯ สามารถเพิ่มยอดขายยางมะตอย
อีกราว 300,000 ตนัในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียในทนัที ซ่ึงทั้งสองประเทศน้ีเป็นประเทศท่ีมีการ
เติบโตอยา่งมาก 

- อนุมติัการใหบ้ริษทัฯ และ/หรือ บริษทัยอ่ยเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัต่าง ๆ รวม 5 บริษทั (“บริษัท
เป้ำหมำย”) จากโคลาส เอส.เอ. ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ โดยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่   
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงเป็นวนัท่ีปิดสมุดทะเบียนล่าสุด โดยมีรายละเอียดดงัขา้งล่าง 
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- รายละเอียดของการเขา้ซ้ือธุรกิจยางมะตอยและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

ผู้ซ้ือ บริษัทเป้ำหมำย สัดส่วนกำรเข้ำซ้ือ 
มูลค่ำหุ้นสำมญั 

(ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 
มูลค่ำเงนิให้กู้ยืม 

(ล้ำนเหรียญสหรัฐ) 

ธุรกจิยำงมะตอย 

บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 

บริษทั เรยโ์คลแอสฟัลทจ์  ากดั 
(“Raycol”) 

38 7.00 
 

PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”) 1/ 100 9.50 
 

Highway Resources Pte Ltd. (“HR”)2/ 100 20.0 
 

ธุรกจิเรือ 

บริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย 
AD Shipping Pte Ltd. (“ADS”) 100 12.0 4.5 
Reta Link Pte Ltd. (“RTL”) 100 0.8 8.0 

  
รวม 49.3 12.5 

1/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ใน PT Saranaraya Reka Cipta (“SRC”) และร้อยละ 49 ใน PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (“SDAN”) 
2/ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษทัขายยางมะตอยในเวียดนาม Asphalt Distribution (“ADCo”) 

 

- ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2559 ได้อนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญั
ร้อยละ 38 ในบริษทั Raycol Asphalt Co., Ltd. (RY) ร้อยละ 99.98 ในบริษทั PT Asphalt Bangun 
Sarana (ABS) และร้อยละ 100 ในบริษทั Highway Resources Pte Ltd. (HR) บริษทั AD Shipping 
Pte Ltd. (ADS) และบริษทั Reta Link Pte Ltd. (RTL) 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน)  คร้ังท่ี 2/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559  อนุมติัแต่งตั้ง นายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม กรรมการอิสระเขา้ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั และนายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระเข้าด ารงต าแหน่งรองประธาน
กรรมการบริษทั แทนประธานกรรมการบริษทัและรองประธานกรรมการบริษทัท่ีครบวาระ โดยมี
ผลตั้งแต่วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2559 

- มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 11 เมษายน 2559 อนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท 
รวมเป็นเงิน 617.58 ลา้นบาท  ส าหรับรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 
และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 เมษายน 2559  

- นายนิพนธ์  สุทธิมยั  กรรมการอิสระ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 11 
เมษายน 2559  คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคุณพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบแทน 
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- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลส าหรับปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 
23 สิงหาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.  225ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท จ านวน 1,552,561,070 หุ้น คิดเป็นเงิน
จ านวน 465,768,321 บาท  จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในวนัท่ี 2 กนัยายน 2559  

- ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้เขา้ซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากดั จ  านวน 1,243,334 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 
100.00 บาท ในราคาหุ้นละ 181.00 บาท (มูลค่ารวม 225,043,454 บาท) คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น
ร้อยละ 25 ของบริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากดั 

- มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 อนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.6 บาท รวมเป็นเงิน 
932.34 ลา้นบาท  ในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 อนุมติั แกไ้ขนโยบาย
การจ่ายปันผล 

จาก 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะ
กิจการในแต่ละงวดบญัชี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน 
เง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนัอยู ่รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสม
ในอนาคต 

เป็น 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบกำรเงินรวมในแต่
ละงวดบญัชี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดในสัญญาต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนัอยู ่รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560  มีมติดงัน้ี 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการคร่ึงปีแรก 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ โดยจ่ายจากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงิน
จ านวน  468,206,871 บาท  จากหุน้จ านวน  1,560,689,570 หุน้ ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 

- อนุมติัใหล้งทุนจ านวน 1.88 ลา้นเหรียญสหรัฐ (63.92 ลา้นบาท) ในการจดัตั้งบริษทัร่วมทุนใหม่ ช่ือ 
Tipco Asphalt (Lao) Company Limited กบับริษทั Seneoudom Company Limited เพื่อผลิตและจดั
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จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ยางมะตอยน ้ าและยางมะตอยชนิดอ่ืน ๆ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75:25 ทุน
จดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 20,500 ลา้นกีบลาว (2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

- อนุมติัการซ้ือหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 67,000,000 หุ้น คิดเป็น 67,000,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ของ
บริษทั TASCO International (Hong Kong) Ltd. (“TIH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  เพื่อใช้
ส าหรับการขยายกิจการในอนาคต โดยบริษทัฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 หลงัการเพิ่มทุน ทุน
จดทะเบียน 97,966,000 (ลา้นดอลลาห์ฮ่องกง) จ านวน 97,966,000 หุน้ 

- 10 ต.ค. 60 บริษทัฯ เพิ่มทุนในบริษทั Pacific Bitumen Shipping Pte.Ltd (PBS) ส าหรับเป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพิ่มเติมส าหรับกิจการ เป็นทุนจดทะเบียน จาก 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 39,500 
ดอลลาร์สหรัฐ ถือหุน้ร้อยละ 100 

มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2561 มีมติดงัน้ี 

- อนุมติัเปล่ียนสัญลกัษณ์ของบริษทัฯ (Logo)  ดงัน้ี 
 

ปัจจุบัน ใหม่ 

 

 

 

 

 
คาดวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2561 
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- อนุมติัใหล้งทุนจ านวนไม่เกิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ (150 ลา้นเปโซฟิลิปปินส์ หรือ 100 ลา้นบาท) ใน

การจดัตั้งบริษทัร่วมทุนใหม่ ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40/40/20  ในประเทศฟิลิปปินส์ระหวา่ง
บริษทัฯหรือหน่ึงในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ, บริษทั Phoenix Petroleum Philippines, Inc. และบริษทั 
Philasphalt Development Corporation ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

วนัท่ีจดทะเบียน    :  ภายในไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 
ช่ือบริษทัร่วมทุนใหม ่  :  Phoenix Asphalt Philippines Inc. 
โครงสร้างการถือหุน้บริษทั :   บริษทัฯหรือหน่ึงในบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ        40 % 

Phoenix Petroleum Philippines Inc.        40 % 
Philasphalt Development Corporation 20% 

ทุนจดทะเบียน   :   ไม่นอ้ยกวา่ 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐ (183 ลา้นเปโซ 
ฟิลิปปินส์ หรือ 275 ลา้นบาท) 

ลกัษณะธุรกิจ   :   ท าการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยน ้า 
และผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัยางมะตอยในประเทศ 
ฟิลิปปินส์ 

แหล่งเงินทุน   :  เงินทุนหมุนเวยีนภายในบริษทั  
วตัถุประสงคข์องการลงทุน :  เพื่อจดัจ าหน่ายยางมะตอยในประเทศฟิลิปปินส์  โดย 

อาศยัความเช่ียวชาญด้านยางมะตอยของบริษทัฯ และ
ความแข็งแกร่งด้านการขาย การตลาด และการจัด
จ าหน่ายของ บริษทั Phoenix Petroleum Philippines Inc. 
และบริษทั Philasphalt Development Corporation    

 

- แต่งตั้งนางสาวลกัษณา ทรัพยส์าครเป็นประธานกรรมการบริษทัฯ แทนนายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม
และแต่งตั้งนายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุมเป็นรองประธานกรรมการบริษทัฯ แทนนายโก บนั เฮง็ (Mr. 
Koh Ban Heng) โดยมีวาระ 2 ปี และมีผลตั้งแต่วนัท่ี 14  กุมภาพนัธ์ 2561 ขณะท่ีนายโก บนั เฮง็ 
ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัต่อไป 

- นาย จา๊คส์ ลีออสท ์(Mr. Jacques Leost) กรรมการของบริษทัฯ ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 
กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป   

 
 
 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

15 
 

 

1.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
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1.4  ควำมสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) และครอบครัว
ทรัพยส์าคร ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้งบริษทัฯ และกลุ่มท่ีสองคือ บริษทั โคลาส ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน าของโลกในการ
ก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝร่ังเศส บริษ ัทโคลาส ไดก้ลายมา
เป็นผูถื้อหุ้นในปี 2543 โดยถือหุ้น จ า นวนร้อยละ 22.7 ปัจจุบนั ไดเ้ พิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 31.407 จากการท่ี
บริษทัฯ ได้ท าสัญญากบับริษทั โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค บริษทัฯ ได้รับความ
ช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภณัฑ์ยางมะตอยอย่างไม่มีขีดจ ากัด ซ่ึงรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของ
ศูนยว์จิยัและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ประเทศฝร่ังเศส และสูตรการผลิตของผลิตภณัฑพ์ิเศษและเทคนิคการใชง้าน
ต่าง ๆ 

2. ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 

โครงสร้ำงรำยได้ 

ในปี 2560 รายได้ท่ีตกลงนั้นสอดคล้องกบัราคาน ้ ามนัดิบท่ีตกลง โดยร้อยละ 97.46 ของรายได้
ทั้งหมดเป็นรายไดจ้ากผลิตภณัฑ์ยางมะตอย และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัปิโตรเลียม สัดส่วนของยอดขาย
ยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.64 และร้อยละ 74.36 ของยอดขายรวม
ทั้งหมดตามล าดบั 

เม่ือมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษทัฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 2559 และ 2560 รายได้
ของแต่ละบริษทัฯ สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 

สำยผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 
สัดส่วน 

กำรถือหุ้นของ
บริษทัฯ ร้อยละ 

2558 2559 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

1.  ธุรกจิยำงมะตอยและผลติภัณฑ์ที่เกีย่วข้องกบัปิโตรเลยีม 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)   - 29,395.99 78.41 16,514.95 67.97 19,729.08 68.40 
บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั 99.99 2,006.49 5.35 1,576.98 6.49 1,648.25 5.71 
บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ากดั 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 และบริษทัยอ่ย 100.00 2,267.75 6.05 907.14 3.73 1,308.07 4.53 
TIH และบริษทัยอ่ย 100.00 1,684.68 4.49 1,566.25 6.45 1,002.61 3.48 

Highway Resources Pte Ltd. และบริษทัยอ่ย 100.00 - - 1,148.78 4.72 1,448.29 5.02 

PT Asphalt Bangun Sarana และบริษทัยอ่ย 99.98 - - 891.88 3.67 1,357.71 4.71 

รวม 37,070.98 98.88 23,771.92 97.83 28,109.57 97.46 
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สำยผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 
สัดส่วน 

กำรถือหุ้นของ
บริษทัฯ ร้อยละ 

2558 2559 2560 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

2. กลุ่มธุรกจิเรือ 
 

          

บริษทั ทิปโกม้ารีไทม ์จ  ากดั 99.99 45.00 0.12 68.26 0.28 60.70 0.21 
บริษทั เดลตา้ชิปป้ิง จ  ากดั 99.99 433.78 1.16 710.76 2.93 458.37 1.59 
บริษทั อลัฟ่ามารีไทม ์จ  ากดั 99.99 259.87 0.69 249.90 1.03 238.32 0.82 
บริษทั บิทูเมนมารีน จ ากดั 99.99 209.17 0.56 324.52 1.34 253.35 0.88 
บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ  ากดั 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 

หกั รายการระหวา่งกนั 
 

(1,222.97) (3.26) (1,631.91) (6.72) (1,345.14) (4.66) 

รวม 65.79 0.18 265.85 1.09 150.76 0.52 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 37,136.77 99.06 24,037.77 98.93 28,260.33 97.98 

รายไดอ่ื้นๆ 
 

355.53        0.94 256.98 1.06 582.13 2.02 

รวมรำยได้ทั้งหมด 37,492.30 100.00 24,294.75 100.00 28,842.46 100.00 

หมายเหต:ุ ไม่รวมส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ และบริษทัร่วม 

 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

• ยำงมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) โรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมาเลเซีย 
กลัน่ยางมะตอยเอซีจากน ้ ามนัดิบชนิดหนกั โดยยางมะตอยเอซี นั้นมีสัดส่วนร้อยละ 75 ของผลผลิตท่ี
กลัน่ ออกมาจากโรงกลัน่ยางมะตอยเอซีนั้นมีหลายเกรด คือ 20/30 40/50 และ 60/70 บริษทัฯ จะจดัซ้ือ
เพิ่มเติมจากโรงกลั่นยางมะตอยทั้งในและต่างประเทศในสภาวะท่ีความต้องการยางมะตอยอยู่ใน
ระดบัสูง 

• ยำงมะตอยน ้ำหรือแอสฟัลต์อิมัลชัน (Asphalt Emulsion)เป็นการน ายางมะตอยเอซี น ้ า และสารเคมีมา
ผสมเป็นเน้ือเดียวกนั ท าให้ยางมะตอยน ้ านั้นความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากยิ่งข้ึนดว้ยการลดมลพิษ
จากการระเหยของน ้ ามันก๊าดสู่บรรยากาศ ยางมะตอยน ้ า อิมัลซิไฟล์แอสฟัลต์ไพร์ม (Emulsified 
Asphalt Prime) หรือ EAP นั้นถูกพฒันาข้ึนเพื่อแทนยางมะตอยน ้ ามนัหรือคตัแบกแอสฟัลต์ (Cutback 
Asphalt) ซ่ึงจะช่วยลดผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มจากการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯ 
เป็นผูผ้ลิตรายแรกในประเทศท่ีกรมทางหลวงใหก้ารรับรองผลิตภณัฑ ์ดงักล่าว 
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• ยำงมะตอยน ้ำมันหรือคัตแบคแอสฟัลต์  (Cutback Asphalt) เป็นการน ายางมะตอยมาผสมกับ
สารละลายปิโตรเคมี (Petroleum Solvents) ให้เป็นเน้ือเดียวกนัซ่ึงจะเหมาะกบังานไพร์มโคท (Prime 
Coat) ปัจจุบนัยางมะตอยชนิดน้ีไม่เป็นท่ีนิยมใชเ้พราะตน้ทุนสูง และไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

• ยำงมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟำยด์แอสฟัลต์  (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอย
เกรดพิเศษซ่ึงไดจ้ากการผสมของสารประเภท Polymer กบัยางมะตอยเอซีให้เป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจะท า
ใหมี้คุณสมบติัเหนือกวา่ยางมะตอยเอซี เช่น จุดอ่อนตวั (Softening Point) สูงข้ึน การยืดหยุน่ตวั (Elastic 
Recovery) มากข้ึน ความสามารถในการยึดเกาะตวั (Cohesion) และความแข็งแรง (Toughness and 
Tenacity) ท่ีสูงข้ึน คุณสมบติัเหล่าน้ีท าให้เกิดแรงเสียดทานท่ีมากข้ึนบนพื้นผิวทางหลวง ท าให้เม่ือ
น ามาใช้ท าผิวถนนทางหลวงและผิวทางวิ่งข้ึนลงสนามบิน แลว้ยางมะตอย PMA จะท าให้ถนนมีอายุ
การใช้งานท่ียาวนานกว่าเม่ือเปรียบเทียบกบัการใช้ยางมะตอยเอซี บริษทัฯได้พฒันาการน าเอาน ้ า
ยางพาราธรรมชาติเขม้ขน้มาผสมเขา้ไปในยางมะตอยเอซีหรือแอสฟัลต์ซีเมนต์หรือท่ีกรมทางหลวง
เรียกช่ืออย่างเป็นทางการว่า ยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (Natural 
Rubber Modified Asphalt Cement) หรือ พาราเอซี(Para AC) ยางมะตอยพาราเอซี เหมาะส าหรับการ
ก่อสร้าง ซ่อมแซมและบูรณะผิวทางท่ีมีปริมาณการจราจรสูง ในปี2560 กลุ่มบริษัทฯ ประสบ
ความส าเร็จในการพฒันายางมะตอย Para AC เกรดพิเศษ ท่ีประกอบดว้ยยางพาราธรรมชาติเขม้ขน้ซ่ึง
สามารถลดกล่ินและมลภาวะระหวา่งการผลิตได ้

• มอดิฟำยด์แอสฟัลต์อมิัลชัน (Modified Asphalt Emulsion) หรือพาราแอสฟัลตอิ์มลัชนั (Natural Rubber 
Modified Asphalt Emulsion) เป็นเทคโนโลยกีารผลิตยางมะตอยน ้ าท่ีใชน้ ้ ายางพาราเขม้ขน้มาผสม และ
น าไปใชใ้นงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry Seal) เหมาะส าหรับฉาบทบัผิวทางเดิมท่ี
ล่ืน มีรอยแตกรอยแยก จะช่วยท าใหผ้วิจราจรท่ีฉาบแลว้มีความหยาบของผวิเพิ่มมากข้ึน มีความสามารถ
ในการตา้นทานการล่ืนไถล (Skid Resistance) ท่ีสูงข้ึน ช่วยเพิ่มความฝืดและเพิ่มความสามารถในการ
ขบัข่ีท่ีปลอดภยัมากยิ่งข้ึน รวมทั้งยงัสามารถเปิดการจราจรไดอ้ย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียง 1 ชัว่โมง 
การฉาบผวิทางแบบเดิมท่ีใชย้างมะตอยน ้าทัว่ไป ซ่ึงใชเ้วลานานมากกวา่ 4 ชัว่โมง 

• ยำงมะตอยชนิดผสมส ำเร็จ  (Premix) เป็นผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุง 20 กิโลกรัมและ
สามารถน าไปใช้งานได้ทันที เป็นการน าหินหรือมวลรวม (Aggregates) ท่ีมีคัดพิเศษกับแอสฟัลต์
อิมลัชัน (Asphalt Emulsion) หรือยางมะตอยน ้ าท่ีพฒันาข้ึนมาโดยเฉพาะ เติมสารผสมเพิ่มเพื่อเพิ่ม
คุณสมบติัพิเศษช่วยในการยึดเกาะตวั ใชง้านง่าย และสามารถท าเองไดใ้ช้งานเหมาะส าหรับน าไปใช้
งานในการซ่อมแซมผวิจราจร ซ่อมหลุม ท าลูกระนาดหรือเนินชะลอความเร็ว ทางเดิน รวมทั้งลานจอด
รถและใชใ้นการตบแต่งพื้นท่ี 
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• Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอยเอซีผสมดว้ยมวลสารท่ีมีคุณสมบติัคงทน
ต่อสภาวะอากาศท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือต ่ามาก มีความยืดหยุน่ตวัสูง (Elastic Recovery) และความสามารถ
ในการเกาะติด (Bonding) ท่ีสูงและเหนียวแน่น ใช้ส าหรับหยอดรอยต่อระหว่างช่วงพื้นผิวหรือถนน
คอนกรีต เพื่อท าหนา้ท่ีประสานรอยต่อคอนกรีตและให้การหดตวัและขยายตวัของคอนกรีตท่ีเหมาะสม
ตามการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิ 

• น ้ำมันกาำด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ไดม้าจาก
ขั้นตอนการกลัน่จากโรงกลัน่ยางมะตอยท่ีประเทศมาเลเซีย โดยบริษทัฯ เป็นผูข้ายใหลู้กคา้ในภูมิภาคน้ี 

ผลติภัณฑ์ทีบ่ริษัทฯ เป็นผู้จัดจ ำหน่ำย 

• ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์สั่งซ้ือจากทั้งในและต่างประเทศ 

• น ้ามนัดีเซลหมุนเร็วและน ้ามนัเตาท่ีสั่งซ้ือจากโรงกลัน่น ้ามนัและผูค้า้น ้ามนั 

• ผลิตภณัฑ์น ้ ามนัหล่อล่ืน ได้แก่ น ้ ามนัเคร่ือง น ้ ามนัเกียร์ น ้ ามนัไฮโดรลิค ท่ีสั่งซ้ือจากโรงกลั่นใน
ประเทศเกาหลีใตแ้ละผูค้า้น ้ามนัในประเทศ 

กำรด ำเนินงำน 

2.2 กำรตลำดและกำรแข่งขัน 

ตลำดภำยในประเทศ 

ปริมาณความตอ้งการยางมะตอยของตลาดภายในประเทศในปี 2560 มีจ านวนทั้งส้ิน 1.3 ลา้นตนั 
โดยแบ่งเป็นแอสฟัลตซี์เมนต์จ  านวน 1 ลา้นตนั และอีก 0.3 ลา้นตนัเป็นยางมะตอยน ้ าและยางมะตอยชนิด
อ่ืน ๆ อาทิเช่น คตัแบคแอสฟัลตโ์พลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลตแ์ละยางพารา natural latex modified asphalt 
cement โดยความตอ้งการยางมะตอยเติบโตข้ึนเล็กนอ้ยร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัปี 2559 อุปสงคข์องยางมะตอย
ท่ีเพิ่มข้ึนมาจากงบประมาณภาครัฐท่ีสูงและการเบิกจ่ายใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการ 
ต่าง ๆ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจการลงทุน ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษและงบกลุ่มจงัหวดัของรัฐบาลท่ีออกมา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่นโยบายการสร้างถนนท่ีใชย้างพาราธรรมชาติผสมยางมะตอย 

ในฐานะผูน้ าดา้นการผลิตยางมะตอย บริษทัฯ ประสบความส าเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความ
เช่ือมัน่ ให้กบัลูกคา้ จากคุณภาพสินคา้ท่ียอดเยี่ยม การน าเสนอเทคโนโลยีและสินคา้ใหม่สู่ตลาด บริการท่ี
เหนือชั้น รวมถึงการส่งมอบสินคา้ท่ีตรงต่อเวลา ท าให้บริษทัฯไดรั้บความไวว้างใจจาก กรมทางหลวงและ
กรมทางหลวงชนบท หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินและการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ส าหรับการน ายางมะตอย
ผสมยางพารามาใชใ้นงานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบูรณะถนน 
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โครงการส าคญั ๆ ท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไดน้ าเทคนิคต่าง ๆ ไปใชส้ าหรับงานก่อสร้างและบูรณะทาง ในปี 
2560 มีดงัต่อไปน้ี 

การฉาบผวิทางแบบพาราสเลอร่ีซีล (PARA SLURRY SEAL) 

• ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี 

• ทางยกระดบัดอนเมือง (ดอนเมือง-รังสิต) 

• ทางพิเศษบูรพาวถีิ (บางนา-ชลบุรี) 

เทคนิคการฉาบผวิทางแบบมีสี (COLORED PARA SLURRY SEAL) 

• โครงการพฒันาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวและการกีฬาสันทนาการคลองภกัดีร าไพ อนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 

• โครงการทางจกัรยานข้ึนน ้าตกพล้ิว เทศบาลต าบลพร้ิว อ าเภอแหลมสิงห์ จงัหวดัจนัทบุรี  

- เทคนิคการเสริมผวิทางดว้ยยางมะตอยเกรดพิเศษ (PREMIUM GRADE ASPHALT) 

• โครงการซ่อมและบูรณะผวิทางขบั ทางวิง่ สนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ 

• โครงการบูรณะผิวทางหลวงสายหลกัดว้ยยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนต ์(Asphalt Cement) เกรด 
40-50 ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 305 รังสิต-นครนายก 

• โครงการบูรณะทางหลวงสายหลักด้วยยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต ์
(Polymer Modified Asphalt Cement) หรือ PMA ของกรมทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1 
นครสวรรค-์สลกบาตร 

• โครงการซ่อมสร้างทางหลวงชนบท ด้วยยางมะตอยผสมยางธรรมชาติ (Natural Rubber 
Modified Asphalt Cement) หรือ Para AC ของกรมทางหลวงชนบท แยกทางหลวงหมายเลข 
2148- บา้นปะค า อ าเภอด่านขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 

• โครงการเสริมผวิทางแบบพอรัสแอสฟัลตค์อนกรีต (Porous Asphalt) ของกรมทางหลวงชนบท 
บนถนนราชพฤกษ ์ช่วงวงเวยีนพระรามหา้-คลองมหาสวสัด์ิ 

• งานปรับปรุงผิวจราจรถนนโดยรอบพระบรมมหาราชวงัเพื่อขบวนพระบรมราชอิสริยยศ งาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดว้ย
ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ (Asphalt Cement) เกรดพิเศษสมรรถนะสูง (High Performance 
Pavement) 
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กลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานผลิตและคลงัเก็บยางมะตอยท่ีตั้งอยูใ่นจุดศูนยก์ลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ท่ี
จงัหวดักรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฏร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการ
อยา่งทัว่ถึงและรองรับความตอ้งการของลูกคา้ในทุกภูมิภาค การมีโรงงานท่ีกระจายไปทัว่ภูมิภาคเช่นน้ี ท า
ใหก้ลุ่มบริษทัฯ สามารถส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในประเทศและประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว ดว้ย
รถขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ มากกวา่ 300 คนั ท าใหก้ลุ่มบริษทัฯ คงความเป็นผูน้ าไวไ้ดใ้นตลาดใน
ประเทศ 

โดยทีมขายและการตลาดในประเทศของทิปโกแ้อสฟัลท์ รับผิดชอบดูแลลูกคา้มากกว่า 550 ราย  
รอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ดว้ยประสบการณ์มากกวา่ 37 ปี ดว้ยทีมพนกังานขายท่ีมีความช านาญและ
สามารถใหค้  าแนะน าสินคา้แก่ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี รวมถึงทีมเทคนิคบริการท่ีมีวิศวกรซ่ึงความเช่ียวชาญและ
ช านาญทางดา้นงานทางโดยเฉพาะ คอยแนะน าช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาให้ลูกคา้ ณ จุดท่ีลูกคา้ท างาน รวม
ไปถึงการตรวจเช็คและปรับเทียบเคร่ืองจกัรให้สามารถท างานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพื่อให้การท างานของลูกคา้
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดี 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทฯ ย ังได้น าวิธีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship 
Management) มาใชใ้นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดย
ไดจ้ดัท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ในแต่ละปี ซ่ึงผลท่ีไดแ้สดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพขององคก์ร
โดยระดบัความพึงพอใจท่ีไดอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 

ตลำดต่ำงประเทศค้ำส่ง 

ปี 2560 ถือเป็นปีท่ีทา้ทายส าหรับตลาดต่างประเทศ โดยตลาดต่างประเทศนั้นมีภาพรวมท่ีสดใส
ในช่วงไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ของปี อยา่งไรก็ตามอุปทานยางมะตอยท่ีลดลงและยางมะตอยราคาถูกจาก
แถบตะวนัออกกลางท่ีส่งไปยงัตลาดอินเดียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้็เป็นปัจจยัท่ีกดดนัราคาขาย โดย
ยอดขายรวมในตลาดต่างประเทศส าหรับผลิตภณัฑย์างมะตอยอยูท่ี่มากกวา่ 1.1 ลา้นตนั  

อุปสงคย์างมะตอยของตลาดในประเทศจีนสูงข้ึนร้อยละ 5 เทียบกบัปี 2559 อยา่งไรก็ตามอุปทาน
จากโรงกลัน่ในประเทศจีนก็มากพอส าหรับอุปสงค์ส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้การแข่งขนัด้านราคาของ
ส าหรับยางมะตอยท่ีประเทศจีนตอ้งน าเขา้นั้นอยูใ่นสภาวะคงท่ี บริษทัฯ มียอดขายไปยงัประเทศจีนมากกวา่
ในปี 2559 ร้อยละ 15 

ยอดขายส่งไปยงัประเทศอินโดนีเซียลดลงอย่างมีนยัยะเน่ืองจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง นอกจากน้ี 
การแข่งขนัดา้นราคากบัโรงกลัน่ในประเทศก็สร้างความล าบากในการส่งออก แต่ในทางกลบักนั ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดไปยงัประเทศเวียดนามนั้นกลบัมาอยูใ่นระดบัท่ีสูงอีกคร้ังหน่ึงเม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ามกลาง
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การแขง่ขนัท่ีรุ่นแรง จากความมุ่งมัน่ของเรา การส่งออกยางมะตอยไปยงัประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามมี
แนวโนม้ท่ีดีข้ึนในแต่ละปี ๆ 

การส่งออกยางมะตอยไปยงัประเทศออสเตรเลียนั้นลดลงจากปี 2559 เน่ืองมาจากยางมะตอยท่ีได้
มาตรฐานตามมาตรฐานของประเทศออสเตรเลียนั้นลดลงตั้งแต่ช่วงตน้ปี ลูกคา้หลกัในประเทศออสเตรเลีย
ยงัคงเป็นบริษทัยอ่ยในออสเตรเลียของบริษทัโคลาส 

จากการท่ีโรงกลัน่ KBC นั้นสามารถผลิตยางมะตอยเกรดพิเศษได ้บริษทัฯสามารถท่ีจะส่งออกไป
ยงัตลาดท่ีอยูไ่กลกวา่เดิม เช่น ฮาวายและประเทศนิวซีแลนด ์ซ่ึงยอดขายในส่วนน้ีสามารถชดเชยยอดขายท่ี
ลดลงจากตลาดบางประเทศได ้นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เรายงัมีการส่งออกยางมะตอยไปยงัประเทศ
พม่าอีกดว้ย 

ในปี 2560 ถึงแมจ้ะมีโอกาสในการท า Arbitrage จากผูผ้ลิตในภูมิภาคตะวนัออกกลางท่ีส่งยางมะ
ตอยท่ีส่งไปยงัอินเดียและบงัคลาเทศ  บริษทัฯ ยงัสามารถรักษายอดขายไปยงัตลาดเหล่าน้ีได้ เน่ืองจาก
บริษทัฯ มียางมะตอยเกรดพิเศษ VG จากโรงกลัน่ KBC รวมถึงมีพนัธมิตรใหม่ท่ีแน่นแฟ้นส าหรับการ
ส่งออกยางมะตอยไปประเทศอินเดีย 

ตลำดต่ำงประเทศค้ำปลกี 

อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดเวียดนามนั้นลดลงในปี 2560 เน่ืองมาจากการชะลอการเบิกจ่าย
งบประมาณภาครัฐรวมถึงฝนท่ีตกลงมาอยา่งต่อเน่ืองในช่วง 2 ไตรมาสสุดทา้ยของปี ท าให้ผูผ้ลิตส่วนใหญ่
ตอ้งมีการกกัเก็บสินคา้ และท าให้ราคายางมะตอยยากท่ีจะมีการปรับตวัสูงข้ึน บริษทัย่อยในเวียดนาม-
ADCo ยงัคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดได ้รวมถึงประสบความส าเร็จแนะน าการใช้ยางมะตอย
เกรดพิเศษส าหรับการซ่อมและสร้างผวิการจราจรของสนามบิน 

รัฐบาลประเทศอินโดนีเซียเร่ิมด าเนินการตามแผนพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศซ่ึง
น าไปสู่อุปสงค์ยางมะตอยท่ีสูงข้ึนในปี 2560 โดยโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใน
เกาะสุมาตราและจาวา ท าใหมี้การสร้างจ านวนถงักกัเก็บยางมะตอยเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมากในปี 2560 บริษทั
ยอ่ยท่ีอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย-ABS มียอดขายท่ีเติบโตถึงร้อยละ 55 บริษทั ABS ไดมี้การจ าหน่ายยาง    
มะตอยเกรดพิเศษเพื่อใชใ้นการก่อสร้างสนามบินใหม่และทางหลวงพิเศษรวมถึงส่งเสริมการใชย้างมะตอย
เกรดพิเศษในการสร้างถนนในปี 2561 

ในปี 2560 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศกัมพูชานั้นมีการเติบโตอย่างมากสืบเน่ืองมาจากการ
เลือกตั้งในประเทศท่ีก าลงัจะเกิดข้ึน บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชา-TAC ยงัคงรักษาการเป็นผูน้ าในตลาด 
โดยสามารถจ าหน่ายยางมะตอยเพื่อใชใ้นการก่อสร้างสนามบินนานาชาติท่ีเสียมเรียบและถนนในประเทศ 
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อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศจีนนั้นเติบโตน้อยกว่าคาดเน่ืองจากความล่าชา้ของโครงการในการ
สร้างถนน รวมถึงปริมาณยางมะตอยในคลงัสินคา้ท่ีอยูใ่นระดบัสูง ท่ามกลางสภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงจาก
โรงกลัน่ภายในประเทศ และอ านาจการต่อรองของลูกคา้และผูรั้บเหมาท่ีสูง บริษทัยอ่ยในประเทศจีนยงัคงมี
ผลประกอบการท่ีดี โดยการท่ีไดรั้บการช าระหน้ีคืนจากรายการหน้ีสงสัยจะสูญเป็นหน่ึงในปัจจยัสนบัสนุน 

กลุ่มธุรกจิเรือ 

กลุ่มธุรกิจเรือเป็นหน่วยงานหลกั ซ่ึงสนบัสนุนการเติบโตของกลุ่มบริษทัฯ ดว้ยการวางกลยุทธ์ดา้น
การจดัส่งสินคา้ทางเรือท่ีชดัเจนเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นการจดัส่งสินคา้ของแผนกการคา้และซัพ
พลายต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ  

กลุ่มธุรกิจเรือรับผดิชอบการบริหารและด าเนินงานของเรือบรรทุกยางมะตอย ทั้งหมดจ านวน 10 ล า 
รวมขนาดบรรทุก 48,969 เมตริกตนั เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการดา้นการขนส่งของกลุ่มบริษทัฯ โดยในปี 
2560 กองเรือบรรทุกยางมะตอยไดรั้บการส่งมอบ “TASCO TARA - เรือทาสโก ้ทารา” (น ้ าหนกับรรทุก
รวม 12,000 ตนั) เรือบรรทุกยางมะตอยอนัล ้ าสมยัน้ีจะมีส่วนช่วยสนบัสนุนให้กลุ่มบริษทัฯ บรรลุพนัธกิจ 
2563 โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสินคา้ไปยงัจุดหมายท่ีไกลข้ึน 

ทีมงานบริหารกลุ่มธุรกิจเรือบริหารและด าเนินงานกองเรือภายใตร้ะบบการจดัการท่ีไดม้าตรฐาน
ระดบัสูงและแนวทางปฎิบติัท่ีเป็นเลิศทางอุตสาหกรรม โดยมีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั (KPIs) ตาม
แนวทางการประเมินตนเองด้านการบริหารจดัการเรือบรรทุกสินคา้ (Tanker Management and Self-
Assessment) และตามมาตรฐานการตรวจเรือของ OCIMF/VIQ guidelines 

การด าเนินงานของฝ่ายเช่าเรือสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของยอดขายในเขตเอเชียแปซิฟิคเป็น 
อยา่งมาก และรองรับความตอ้งการใชเ้รือในกลุ่มธุรกิจเรือ 

ดว้ยนโยบายท่ีรอบคอบ กลุ่มธุรกิจเรือ ใชก้ าลงัการขนส่งร้อยละ 60-70 ของก าลงัการขนส่งทั้งหมด
ส าหรับความตอ้งการของกลุ่มบริษทัฯ โดยเช่าเรือจากภายนอกส าหรับส่วนท่ีเหลือและในปี 2560 กลุ่มธุรกิจ
เรือ ไดท้  าสัญญาเช่าเรือระยะยาวกบัเรือบรรทุกยางมะตอยภายนอกทั้งหมด 4 ล า 

โรงกลัน่ยำงมะตอยและกำรด ำเนินกำรในมำเลเซีย 

โรงกลัน่ยางมะตอยซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซียKemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 
(“KBC”) นั้นมีการด าเนินงานท่ีมัน่คงในช่วงปีท่ีผา่นมา ในปี 2560 KBC สามารถกลัน่น ้ ามนัดิบปริมาณ 9.6 
ลา้นบาร์เรล โดยไดผ้ลิตภณัฑ์เป็นยางมะตอยคุณภาพสูง 1.21 ลา้นตนั และผลิตภณัฑ์โตเลียม 301,000 ตนั 
ปริมาณการผลิตของ KBC นั้นต ่ากว่าเป้าหมายท่ีตั้งไวสื้บเน่ืองมาจากปริมาณน ้ ามนัดิบท่ีไดรั้บจากผูผ้ลิต
หลกันอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น อยา่งไรก็ตามปริมาณการกลัน่รวมตลอดทั้งปีนั้นสูงกวา่ปีท่ีแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สภาพความตอ้งการของตลาด และเป็นท่ีน่าภูมิใจวา่โรงกลัน่ของเรามีค่าความน่าเช่ือถือ (Plant reliability) 
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อยูท่ี่ร้อยละ 98.5 อีกทั้งจากการท่ี KBC เดินเคร่ืองโดยยดึถือความปลอดภยัเป็นหวัใจส าคญั โดยใชต้วัช้ีวดัอา
ชีวอนามยัความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม (HSSE) จะเป็นตวัวดัส าคญัส าหรับทุก ๆ กิจกรรมของ KBC ท าให้
สถิติจ านวนชัว่โมงการท างานอย่างต่อเน่ืองโดยปราศจากการบาดเจ็บจากการท างานถึงขั้นหยุดงาน (Loss 
Time Injury) เพิ่มข้ึนเป็นระยะเวลาถึง 4.7 ลา้นชัว่โมงท างาน และเรามุ่งมัน่ในการเพิ่มมาตรฐานในการ
ท างานตลอดไป 

โครงการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมาประกอบดว้ย    การติดตั้งอาร์มขนถ่ายผลิตภณัฑ์ยาง
มะตอย และผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมท่ีท่าเรือ West Wharf เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภยัในการรับ
และขนถ่ายผลิตภณัฑ ์โดยในขณะเดียวกนัเจา้ของท่าเรือ West Wharf ไดมี้การปรับปรุงสภาพความแข็งแรง
ของท่าเรือเพื่อการด าเนินงานอยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

ทางดา้นการขยายตลาดยางมะตอยในมาเลเซีย KBC ไดด้ าเนินโครงการขยายตลาดไปยงัมาเลเซียฝ่ัง
ตะวนัออก โดยKBC ได้ร่วมกบั M/S Senari Synergy Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัรัฐวิสาหกิจ (State 
Government Linked Company) ในรัฐซาราวคั ในการจดัตั้งบริษทัร่วมทุน Borneo Asphalt Sdn. Bhd. 
(“BA”) ซ่ึงบริษทั BA ไดเ้ร่ิมการสร้างคลงัสินคา้ยางมะตอยในเมืองคูชิง รัฐซาราวคั ในประเทศมาเลเซีย
ตะวนัออกและคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปี 2561 ซ่ึงจะเป็นช่วงเดียวกบัท่ีโครงการขยายทางหลวง Pan 
Borneo Highway Project เร่ิมตอ้งการยางมะตอยในการด าเนินโครงการ บริษทั BA จะมีการขยายธุรกิจท่ี
สอดคล้องกบัสภาวะตลาดรวมถึงเป็นตวัผลกัดนัในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพพร้อมเทคโนโลยี
ส าหรับการสร้างถนนในประเทศมาเลเซีย 

ในปี 2560 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศมาเลเซียนั้นคงท่ีเน่ืองจากไม่มีโครงการใหม่ ๆ และ
โครงการส่วนใหญ่ก็อยู่ในระหว่างด าเนินการ   ผูผ้ลิตยางมะตอยในประเทศไดรั้บผลกระทบจากสินคา้ยาง
มะตอยราคาถูกจากประเทศสิงคโ์ปร์ เน่ืองจากไม่มีก าแพงทางการคา้ อยา่งไรก็ตามในปี 2560 บริษทั KBC 
Trading Sdn. Bhd.  ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มบริษทัฯ ท่ีท าหน้าท่ีขายยางมะตอยในประเทศ  มียอดขายยาง      
มะตอยอยูท่ี่ 125,000 ตนั ซ่ึงถือเป็นปริมาณท่ีมีนยัยะส าหรับปริมาณยอดขายยางมะตอยของทั้งกลุ่มบริษทัฯ 

2.3 กำรจัดหำผลติภัณฑ์ 

วตัถุดิบและกำรจัดหำวตัถุดิบ 

ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนต์ ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการกลัน่น ้ ามนัดิบถูกน ามาใช้เป็นวตัถุดิบหลกัใน
การผลิตยางมะตอยน ้ า ยางมะตอยคตัแบค ยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลตแ์ละยางมะตอย  Natural 
latex modified asphalt cement ปัจจุบนักลุ่มบริษทัฯ ผลิตยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลัน่ใน
ประเทศมาเลเซีย และสั่งซ้ือจากโรงกลัน่อ่ืน ๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการ
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ลดความเส่ียงในดา้นการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงเพียงแหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการ
ควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบหลกั 

วตัถุดิบกำรผลติอ่ืน 

สารเคมีท่ีบริษทัฯ ใช้ในการผลิตยางมะตอยน ้ าและโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์น าเขา้มาจาก
ประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ10 ของวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใช ้ ส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 90 จะสั่งซ้ือจาก
ผูผ้ลิตภายในประเทศ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัสั่งซ้ือยางท่ีมีแอมโมเนียต ่าจากในประเทศมาใชใ้นการผลิตยาง
มะตอย Natural latex modified asphalt cement  

สำรเคมีดังกล่ำวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

• Solvent เป็นสารเคมีท่ีราคาจะแปรเปล่ียนไปตามระดับราคาน ้ ามนั สามารถสั่งซ้ือจากผูผ้ลิต
ภายในประเทศและไม่มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลน 

• Emulsifiers เป็นสารเคมีท่ีมีหลายประเภท สามารถสั่งซ้ือทั้งจากผูผ้ลิตต่างประเทศโดยผ่านตวัแทน
จ าหน่าย หรือสั่งซ้ือภายในประเทศโดยราคาตลาดของวตัถุดิบเหล่าน้ีอยูใ่นระดบัราคาท่ีค่อนขา้งคงท่ี 
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โรงงำนผลติ คลงัน ำ้มันและยำงมะตอย 
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3. กำรบริหำรควำมเส่ียงและปัจจัยควำมเส่ียง 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท์ มุ่งเนน้การพฒันาและปรับปรุงกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงของ
องคก์ร (EnterpriseRisk Management Framework) ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึนโดยยงัคงด าเนินงานเชิงรุกใน
ด้านการระบุและบ่งช้ีความไม่แน่นอนซ่ึงเก่ียวโยงกับกลยุทธ์ (Strategies) และวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน (Business objectives) ของบริษทัฯ ทางกลุ่มบริษทัฯ ไดมี้การปรับปรุงเพิ่มขอบข่ายการบริหาร
จดัการความเส่ียงขององคก์รโดยครอบคลุมทุกหน่วยงานหลกั เร่ิมจากทุกสายงานและบริษทัยอ่ยในประเทศ
ไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือโรงงานยางมะตอย โรงกลัน่ยางมะตอย และในอนาคตจะรวมถึงกลุ่มบริษทัยอ่ยและ
ธุรกิจในต่างประเทศท่ีทางกลุ่ม บริษทัทิปโกแ้อสฟัลทเ์ขา้ไปถือครองหุ้นในสัดส่วนท่ีมีนยัส าคญั (คือถือหุ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)  

ภายใตค้วามดูแลของคณะกรรมการบริษทั (Board of Directors) และคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) ไดด้ าเนินงานตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีนโยบายในการบริหารความเส่ียงไดถู้กก าหนดข้ึนเพื่อให้แน่ใจวา่ ความ
เส่ียงหลกั ๆ ของกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บการระบุ (identify) โดยพิจารณาจากปัจจยัภายนอกและภายในองคก์ร 
ขณะท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดป้ฏิบติัตามหลกัการบริหารความเส่ียงดว้ยความรอบคอบและมีความพร้อมใน
การรับมือกบัทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนการบริหารความเส่ียงและปัจจยัความเส่ียง 

ตั้ งแต่ปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดตั้ งหน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk 
Management Office) ข้ึน โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อก าหนดแนวทางและด าเนินงานติดตามดูแลการบริหาร
ความเส่ียงขององค์กรอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและเพียงพอในแต่ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีหน่วยงาน
บริหารความเส่ียงมีหนา้ท่ีในการร่วมประสานงานกบัหวัหนา้แผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษทัฯ รวมไป
ถึงเจา้หน้าท่ีผูไ้ด้รับการแต่งตั้งเป็นผูดู้แลและประสานงานด้านความเส่ียง (Risk Champions & Risk 
Officers) อย่างใกลชิ้ด เพื่อให้แน่ใจว่าการบริหารความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุมความเส่ียงภายใน 
(internal controls) ได้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี หน่วยงานบริหารความเส่ียง
ด าเนินงานภายใตก้ าหนดกรอบการบริหารจดัการความเส่ียงระดบัองค์กร และมีหน้าท่ีรายงานผลแก่คณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริษทั 

นโยบายการบริหารความเส่ียง (Risk Management Policy) ถูกจดัร่างข้ึนโดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
กลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัฯ และระดบัความเส่ียงท่ีองคก์รรับได ้โดยมีการบ่งช้ีความเส่ียงประเมินโอกาสและ
ผลกระทบจากความเส่ียง แผนการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน 
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ปัจจัยควำมเส่ียง 

ควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงทางการเงินหลายดา้น ซ่ึงรวมทั้งความเส่ียงดา้นสินเช่ือ สภาพคล่อง อตัรา
แลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาน ้ ามนั ท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ ได้น า
เคร่ืองมือทางการเงินหลายประเภทมาประยุกตใ์ช้ในการบริหารจดัการความเส่ียงทางการเงินเหล่าน้ี โดยท่ี
มิใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเก็งก าไรแต่อยา่งใด 

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ใหบ้ริการความช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ อาทิ เช่น ใหค้  าแนะน าเก่ียวกบั
การบริหารเงิน (Treasury Advice) การจดัหาแหล่งเงินทุน (Funding) การให้ความช่วยเหลือในดา้นบริหาร
และความเส่ียง รวมไปถึงการประสานงานกบัตลาดการเงินและบริหารความเส่ียงทางการเงินอนัเก่ียวขอ้งกบั
ผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อให้มัน่ใจไดว้า่ ไดบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ดว้ย การน า
ตราสารทางการเงินมาใชไ้ดถู้กควบคุมอยา่งเขม้งวดตามนโยบายท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการของ
บริษทัฯ ซ่ึงได้ก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงทางการเงินรวมถึงการประกนัความเส่ียงของราคา
สินคา้โภคภณัฑ์ต่าง ๆ (Commodity Hedging) อตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย การปล่อยสินเช่ือ รวมถึง
ความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่อง 

ควำมเส่ียงทำงด้ำนสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัฯ มีการทบทวนนโยบายความเส่ียงด้านสินเช่ือและประเมินโอกาสท่ีความเส่ียงอาจ
เกิดข้ึน อยา่งสม ่าเสมอ ซ่ึงรวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเส่ียงดา้นสินเช่ือกบัลูกคา้กลุ่มบริษทัฯ 
นอกจากนั้นกลุ่มบริษทัฯ ยงัมีขั้นตอนการก าหนดอ านาจอนุมติัวงเงินอยา่งชดัเจน 

ทั้งน้ีในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงทางด้านสินเช่ือน้อยมาก ขณะท่ีการเรียกช าระหน้ีจาก
ลูกหน้ีการคา้ของหน่ึงในบริษทัลูกท่ีประเทศจีนสามารถเรียกเก็บไดดี้ข้ึนตามเป้าท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ ได้
เพิ่มความพยายามในการติดตามเรียกเก็บช าระหน้ีจากลูกหน้ี และเพื่อเป็นการลดความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน กลุ่มบริษทัฯ เลือกใชบ้ริการเฉพาะจากธนาคารท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ท่ียอมรับภายในประเทศนั้น ๆ (Reputable Local Bank) ธนาคารต่างประเทศ (International Bank) รวมถึง
กลุ่มสถาบนัการเงินพนัธมิตรอ่ืน ๆ 

ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเช่ือเพื่อการค้าและสินเช่ือหมุนเวียนระยะสั้ นท่ีไม่มี
หลกัประกนั ท่ีมีกบัธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีวงเงินรวมกว่า 48,000ลา้นบาท หรือ 
1,350 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากการท่ีราคาน ้ ามนัดิบทรงตวัอยู่ในระดบัต ่าท าให้กลุ่มบริษทัฯ มีความตอ้งการ
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สินเช่ือส าหรับการจดัซ้ือน ้ ามนัดิบน้อยลง นอกจากน้ี กระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง (อนั
เน่ืองมาจากเครดิตทางการคา้ 90 - 120 วนั) ส่งผลให้ความตอ้งการแหล่งเงินทุนระยะสั้นและความเส่ียงดา้น
สภาพคล่องของกลุ่มบริษทัฯ อยูใ่นระดบัต ่า 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

กลุ่มบริษทัฯ มีความเส่ียงดา้นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดข้ึนจากการจดัซ้ือวตัถุดิบและรายรับจาก
การส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศความเส่ียงน้ีไดถู้กบริหารไปแลว้บางส่วน ผ่านกลยุทธ์การกู้เงินและ
รายไดก้ารจากส่งออกอยู่ในเงินสกุลเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัฯ มีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ส าหรับ
ยอดเงินกูแ้ละตน้ทุนท่ีอยูใ่นรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ซ่ึงทั้งหมดมีอายนุอ้ยกวา่ 6 เดือน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้เคร่ืองมือทางการเงินสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อ
เปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ระยะยาวให้เป็นอัตราดอกเบ้ียคงท่ี และพิจารณาโอกาสท่ีจะเข้าท าสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอีกส าหรับเงินกูร้ะยะยาวอ่ืน ๆ ในอนาคต 

ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของรำคำน ำ้มัน 

ราคาของผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมไดป้รับตวัข้ึนในช่วงปีท่ีผ่านมาสอดคลอ้งกบัราคาน ้ ามนัดิบท่ีปรับ
เพิ่มข้ึนมาอยู่ในระดบั 45-66 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล นโยบายประกนัความเส่ียงของบริษทัฯ นบัไดว้า่มี
ประสิทธิภาพ สามารถช่วยสนบัสนุนผลก าไรการด าเนินงานของบริษทัฯ ไดอ้ย่างต่อเน่ืองขณะท่ีสามารถ
ป้องกันความเส่ียงจากตลาดเหล่าน้ีได้ และเพื่อป้องกันความผนัผวนของมูลค่าสินค้าทั้ งน ้ ามนัดิบและ
ผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป กลุ่มบริษทัฯ ประเมินกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงอย่างรอบคอบส าหรับการน าเขา้
น ้ ามนัดิบในแต่ละ cargo การใช ้4-Way Collar เป็นเคร่ืองมือการป้องกนัความเส่ียงท่ีบริษทัฯ เลือกใชใ้น
กรณีความเส่ียงตน้ทุนของน ้ ามนัดิบท่ีปรับตวัสูงข้ึน ขณะท่ีความเส่ียงของรายไดข้องผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ใช่ยาง
มะตอยในกรณีขาลงจะป้องกนัความเส่ียงผา่นการขาย SWAP 

ควำมเส่ียงของแหล่งผลติน ำ้มันดิบหนัก 

การจดัส่งน ้ ามนัดิบหนักภายใตส้ัญญาซ้ือขายน ้ ามนัดิบหนกัระยะยาวในปี 2557 ยงัเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพซ่ึงท าให้โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ มีวตัถุดิบในการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการด้านการขายไดอ้ย่างต่อเน่ืองนอกเหนือไปจากนั้น  กลุ่มบริษทัฯ ได้พยายามใน
หลาย ๆ ดา้นเพื่อการกระจายแหล่งซ้ือน ้ ามนัดิบหนกัไปในหลายแหลง่ เพื่อลดความเส่ียงจากการพึ่งพาการ
น าเขา้น ้ ามนัดิบหนักจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงโดยเฉพาะ ตวัอย่างเช่น ทางกลุ่มบริษทัฯ ได้มีการก าหนด
ประเภทของน ้ ามนัดิบหนักท่ีเลือกใช้ท าให้สามารถเข้าถึงแหล่งขายน ้ ามนัดิบหนักใหม่ ๆ รวมถึงกลุ่ม
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เครือข่ายซพัพลายเออร์ท่ีกวา้งข้ึน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดพ้ิจารณาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรง
กลัน่ เพื่อปรับปรุงเพิ่มความสามารถในการรองรับและกลัน่น ้ามนัดิบไดห้ลากหลายประเภทมากข้ึนสามารถ
ผลิตสินคา้ท่ีไดรั้บการยอมรับในเชิงพาณิชยเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดห้ลากหลายมากข้ึน 

ควำมเส่ียงด้ำนโรงกลัน่ 

โรงกลัน่ Kemaman bitumen Company Sdn. Bhd. (KBC) ไดใ้ห้ความส าคญัเร่ืองการบริหารความ
เส่ียงในระดบัสูง โดยมีการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองครอบคลุมในทุกส่วนงาน ในการด าเนินงานของโรงกลัน่ 
KBC ท่ีมีการด าเนินงานแบบต่อเน่ือง จกัตอ้งค านึงถึงความเส่ียงทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงการด าเนินงาน โดย
การด าเนินการบริหารความเส่ียงจะเนน้ถึงค่านิยมร่วมขององคก์รดา้นการปฏิบติัอย่างรอบคอบ (Prudence) 
โดยความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีมากเกินไปและไม่จ  าเป็นควรหลีกเล่ียงให้หมด ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โรงกลัน่ได้
ให้ความส าคญัแก่การบริหารความเส่ียงโดยมุ่งเน้นท่ีการจดัการประเด็นความเส่ียงของธุรกิจโดยรวมท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงานของโรงกลัน่ โดยหวัใจของการบริหารความเส่ียงอยูท่ี่การประเมินทั้งความเส่ียง
ท่ีมีอยูเ่ดิมรวมถึงความเส่ียงใหม่ ๆ ท่ีเกิดข้ึนมา 

ความปลอดภยัของพนกังาน ชุมชมรอบขา้ง และทรัพยสิ์นขององคก์ร เป็นประเด็นหลกัท่ีพนกังาน
ของโรงกลัน่ KBC ทุกคนให้ความส าคญัอยา่งมากท่ีสุด การด าเนินงานของโรงกลัน่ทั้งหมดไม่วา่กิจกรรม 
นั้น ๆ จะใหญ่หรือเล็กเพียงใด จะเน้นไปท่ีความปลอดภยัของพนกังานและทรัพยสิ์นขององค์กรเป็นหลกั 
โรงกลัน่ KBC ไดด้ าเนินการซ่อมบ ารุงปรับปรุงโรงงานและเคร่ืองจกัรอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ีในปี 2560 
ยงัมีการตรวจสอบโครงสร้างของถงัเก็บน ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์รวมถึงการซ่อมบ ารุง ผลท่ีไดคื้อ ทางโรง
กลัน่สามารถผา่น 4.6 ลา้นชัว่โมงการท างานโดยปราศจากการเกิดอุบติัเหตุท่ีท าใหเ้กิดการบาดเจ็บจนสูญเสีย
เวลาท างาน นบัเป็นสถิติท่ีเยีย่มยอดส าหรับองคก์ร แต่ยงัรวมถึงอุตสาหกรรมโรงกลัน่ดว้ย 

KBC ยงัคงใหค้วามส าคญักบัคุณคา่หลกัทั้งหา้ของกลุ่มบริษทัฯ 

• จาก Teamwork ท่ีเขม้แขง็ ท าใหท้างโรงกลัน่สามารถบรรลุวตัถุประสงคก์ารท างาน (KPI) ดา้น
ความปลอดภยัและลดความเส่ียงลงไดจ้นอยู่ในระดบั As Low As Reasonably Practicable 
(ALARP) 

• การเน้นคุณธรรม ( Integrity) ไดส้ะทอ้นในการด าเนินงานประจ าวนั รวมถึงในขั้นตอนการ
ตรวจสอบเชิง Risk Based Inspection (RBI) ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล(ISO standard) เพื่อให้
แน่ใจวา่การใชง้านเคร่ืองจกัรต่าง ๆ อยูภ่ายใตข้อบเขตของความปลอดภยั 

• งานทุกอย่างในโรงกลั่นจะต้องผ่านการวิเคราะห์ประเมินอนัตรายจากงาน (Job Hazard 
Analysis) และอนุมติัโดยผูจ้ดัการทัว่ไปอาวุโสของทางโรงกลัน่ กิจกรรมประจ าวนัน้ีถูกเตรียม
ข้ึนเพื่อให้แน่ใจวา่พนกังานโรงกลัน่ทุกคนตอ้งปฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ (Prudence) โดย
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จ าแนกงานท่ีสลบัซับซ้อนออกเป็นงานย่อย ๆ ตามขั้นตอน รวมถึงการวิเคราะห์หาความเส่ียง
ในแต่ละขั้นตอน 

• รักษาค ามัน่ (Commitment) ในเร่ืองความปลอดภยันบัเป็นประเด็นส าคญัสุดในการด าเนินงาน
รวมถึงการซ่อมบ ารุงและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ของโรงกลัน่ 

• และทา้ยสุด การเปิดใจยอมรับส่ิงใหม่ (Open Mindness)เพื่อการแบ่งปันความรู้ และน าความรู้
มาประยุกต์ใชภ้ายในทีมงานจะมีการนดัประชุมกนัเป็นประจ า เพื่อทบทวนวิเคราะห์กิจกรรม
หรือพื้นท่ีปฏิบติังานท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นความปลอดภยั 

ความสามารถในการด าเนินการผลิตโดยมีเสถียรภาพ (Reliability) นับเป็นเคร่ืองช้ีภาวะการ
ด าเนินงานของโรงกลัน่ท่ีส าคญัมากประการหน่ึง ซ่ึงสะทอ้นถึงความส าเร็จในการพยายามบริหารความเส่ียง
ของทีมงานดว้ย โรงกลัน่ KBC สามารถด าเนินการผลติ โดยมีเสถียรภาพ (Reliability) โดยในปี 2560 KBC 
มี Reliability อยูท่ี่ร้อยละมากกวา่ 98.5% สะทอ้นถึงความพยายามและความส าเร็จของโรงกลัน่ นอกจากน้ี 
KBC ไดก้ารรับรองระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 19000 และ ISO 14001 และOHSAS 180001 ต่อเน่ือง
จนถึงเดือนกนัยายนปี 2561 จากทีมตรวจสอบรับรองคุณภาพ สะทอ้นให้เห็นถึงมาตรฐานการด าเนินงาน
และกระบวนการปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐานของทางโรงกลัน่ 

ทีมขายและการตลาดของ KBC ไดมี้การพิจารณาถึงประเด็นความเส่ียงทั้งในเชิงกลยุทธ์และเชิงการ
ด าเนินงาน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ธุรกิจยางมะตอยในตลาดประเทศมาเลเซียนั้น สามารถด าเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
การท่ีสินคา้บางตวัท่ีไม่สามารถผลิตไดจ้ากโรงกลัน่ หรือ คู่แข่งท่ีเป็นบริษทั trading ต่างประเทศ ยงัคงเป็น
ความเส่ียงดา้นการด าเนินงานท่ีส าคญัขณะท่ีทางบริษทัไดมี้การวางแนวทางบริหารจดัการความเส่ียงเหล่าน้ี
แลว้ 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรจัดหำยำงแอสฟัลต์ซีเมนต์ 

ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบถือเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัมากกลุ่มบริษทัฯ ไดพ้ยายามอยา่งต่อเน่ือง
ท่ีจะลดความเส่ียงดา้นน้ีโดยการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์ระยะยาวท่ีดีกบัทุกโรงกลัน่ในทวีปเอเชียโดย
การติดต่ออย่างสม ่าเสมอ ในปัจจุบนัความเส่ียงด้านการจดัหายางแอสฟัลต์ได้ลดลงเพราะกลุ่มบริษทัฯ 
สามารถจดัหายางแอสฟัลตซี์เมนตไ์ดโ้ดยตรงจากโรงกลัน่ยางมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ ในประเทศมาเลเซีย 
ประกอบกบัการขยายเครือข่ายพนัธมิตร ส่งผลให้กลุ่มบริษทัฯ สามารถจดัซ้ือจากแหล่งวตัถุดิบใหม่ ๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ในราคาเหมาะสม 

ควำมเส่ียงด้ำนธุรกจิขนส่งทำงเรือ 

กลุ่มบริษทัฯ เป็นทั้งเจา้ของ และบริหารจดัการกองเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 10 ล า กลุ่มบริษทัฯ 
เรือ ให้ความส าคญัในเร่ืองของคุณภาพบริการขนส่งสินคา้ทางเรือ ตามกลยุทธ์ของการขนส่งทางเรือและ
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กิจกรรมกระบวนการขายและจดัซ้ือของกลุ่มบริษทัฯ การบริการขนส่งสินคา้ทางเรือท่ีทนัสมยัของกลุ่ม
บริษทัฯ มีส่วนส าคญัอย่างยิ่งในการสนบัสนุนยอดขายในแถบเอเซียแปซิฟิก และออสเตรเลีย ซ่ึงสามารถ
ช่วยลดความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัขอ้จ ากดัทางการขนส่ง 

กลุ่มบริษทัฯ เรือ ด าเนินงานอยา่งรอบคอบระมดัระวงั โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ
รวมถึงการบาดเจบ็และการร่ัวไหลของน ้ามนัลงสู่ทะเลใหเ้ป็นศูนย ์นอกจากน้ีสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ เรือ
ยงัไดรั้บความคุม้ครองความเส่ียงจากกลุ่มบริษทัประกนัภยัชั้นหน่ึง 

อยา่งไรก็ตาม ความทา้ทายท่ีส าคญัท่ีสุดในธุรกิจน้ี คือ การขาดแคลนบุคลากรท่ีไดผ้า่นการฝึกอบรม
อยา่งดี ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดพ้ยายามอยา่งต่อเน่ืองในการจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรเพื่อให้มีความพร้อม
สามารถรับมือกบัความทา้ทายในอุตสาหกรรมน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 

ควำมเส่ียงของตลำดภำยในประเทศ 

อุปสงคย์างมะตอยในประเทศข้ึนอยูก่บังบประมาณและนโยบายของรัฐบาลเป็นส าคญั ดงันั้น ความ
มีเสถียรภาพของรัฐบาลจึงมีบทบาทส าคญักบัความตอ้งการของตลาดยางมะตอย ในปี 2559 รัฐบาลอนุมติั
กรอบวงเงินงบประมาณประจ าปีจ านวน 113,500 ล้านบาท ส าหรับงานก่อสร้างและซ่อมสร้างถนนและ
งบประมาณอยูใ่นระดบัสูงในปี 2560 ตามแผนพฒันาประเทศ 5 ปีท่ีมุ่งเนน้การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
และการสร้างเครือข่าย นอกจากน้ีงบประมาณในปี 2561 ท่ีประกาศในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 ได้เ ร่ิม
เบิกจ่ายแลว้ ตั้งแต่ไตรมาส 4 ในปี 2560 

ควำมเส่ียงด้ำนธุรกจิค้ำส่งต่ำงประเทศ 

ความเส่ียงดา้นตลาดต่างประเทศในปี 2560 ท่ีผา่นมา จะเนน้ไปท่ีประเด็นอุปทานของยางมะตอยใน
ภูมิภาค อนัสืบเน่ืองมาจากการเพิ่มอตัราการผลิตจากประเทศจีน และ อินโดนีเซีย รวมถึงยางมะตอยท่ีมาจาก
แหล่งผลิตในตะวนัออกกลางท่ีส่งไปในประเทศเวียดนาม ในขณะท่ีดา้นอุปสงคย์างมะตอยค่อนขา้งคงท่ีใน
ตลาดหลกั ๆ เหล่าน้ี ปัจจยัเหล่าน้ีส่งผลใหเ้กิดภาวะการแข่งขนัทางดา้นราคาของตลาดส่งออกไปยงัประเทศ
จีนและกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มบริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความ
เส่ียงความผนัผวนด้านอุปสงค์ อุปทานของตลาดและได้ด าเนินกลยุทธ์การกระจายความเส่ียงด้านตลาด 
นอกจากน้ี การท่ีทางกลุ่มบริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตไดจ้ากโรงกลัน่ KBC กลุ่มบริษทัฯ สามารถเปิดตลาด
ใหม่ ๆ ไปในภูมิภาคใหม่ ๆ นอกเหนือจากแถบประเทศเดิมท่ีมีอยู่ ได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ และ 
สหรัฐอเมริกา ดว้ยปริมาณการส่งออกท่ีมากระดบัหน่ึง 
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ควำมเส่ียงด้ำนธุรกจิค้ำปลกีต่ำงประเทศ 

กลุ่มบริษทัฯ มีการลงทุนในพื้นท่ีจดัเก็บสินคา้ (Depot) และโรงงานยางมะตอยต่าง ๆ ในหลายพื้นท่ี
ในประเทศกัมพูชาจีน อินโดนีเชีย และเวียดนาม ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งอย่างยิ่งกบัความเส่ียงทางด้านการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัดา้นความปลอดภยัของพนกังานเป็นอนัดบัตน้ ท่ีผา่น
มาไดมี้การริเร่ิมโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อาทิ เช่น โครงการสัปดาห์ความปลอดภยั (Safety Week) 
ซ่ึงไดเ้ร่ิมท ามาตั้งแต่ปี 2560 และไดมี้การปรับปรุงพฒันามาอยา่งต่อเน่ือง 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 

4.1  สินทรัพย์ถำวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560    

  ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 

 กรรมสิทธ์ิ  ภำระผูกพนั 
(ล้ำนบำท) 

ท่ีดิน  ประกอบดว้ย :                      488.37      
  บริษัท ทปิโก้ แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)       

   ส านกังานใหญ่ 1.93  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานนครราชสีมา      

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 3 งาน 329 ตารางวา 34.70  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานพิษณุโลก      

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 14 ตารางวา 9.43  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานเพชรบุรี      

    เน้ือท่ี 70 ไร่ 60 ตารางวา 70.11  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานพระประแดง      

    เน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา 143.76  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานสุราษฎร์ธานี (พนุพิน)      

    เน้ือท่ี 32 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา 14.50  TPA  ไม่มี 

   -  โรงงานสุราษฎร์ธานี (ท่าทอง)      

    เน้ือท่ี 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา 51.54  TPA  ไม่มี 

     
บริษัท ไทยบิทูเมน จ ำกดั 
           เน้ือท่ี 390 ไร่ 1 งาน 63.30 ตารางวา   156.90 TBC ไม่มี 

 บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ ำกดั    

    ส านกังานใหญ่- เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 5.50  RAYCOL  ไม่มี 
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  ประเภททรัพย์สิน  

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

 กรรมสิทธ์ิ  ภำระผูกพนั 

 ค่าพฒันาท่ีดิน 111.87   เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 301.73  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 3,728.63  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  เคร่ืองตกแต่งเคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ 648.80  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  เรือเดินทะเล 3,298.89  เป็นเจา้ของ  มี1/ 

  รวม   8,578.29  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

 ทรัพยสิ์นระหวา่งก่อสร้าง 250.06  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 

  รวม ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ (สุทธิ)  8,828.35  เป็นเจา้ของ  ไม่มี 
  
1/ เรือเดินทะเลท่ีมีภาระผกูพนัมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิเท่ากบั 1,027.58 ลา้นบาท 

สัญญำด ำเนินกำรอ่ืน  

สัญญำเช่ำอำคำรส ำนักงำนใหญ่   

บริษทัฯไดท้  าสัญญาเช่าอาคารและบริการ ทิปโกท้าวเวอร์ กบับริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ  ากดั เพื่อใช้
เป็นส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีก าหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 
2561 ในราคาค่าเช่าและบริการ ตารางเมตรละ 650 บาทต่อเดือน พื้นท่ีเช่ารวม 2,382.95 ตารางเมตร เป็นเงิน
รวม 18,587,004 บาทต่อปี 

สัญญำเช่ำพืน้ที ่   

 บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำพื้นที่บำงส่วนของอำคำรทิปโก้ทำวเวอร์  กบับริษทั ทิปโก ้ ทาวเวอร์ 
จ  ากดั  เพื่อใช้เก็บเอกสาร  พื้นท่ีประมาณ  69.00 ตารางเมตร  อายุสัญญา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2561 อตัราค่าเช่า 17,250 บาทต่อเดือน  โดยก าหนดช าระค่าเช่า
ภายในวนัท่ี 5 ของทุก ๆ เดือน   

 บริษัทฯได้ท ำสัญญำเช่ำพื้นที่โกดังพิชัย  เลขท่ี 195/3 ถนนอ านวยสงคราม แขวงถนนนครไชย
ศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  กบับริษทั ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั  เพื่อใชใ้นการเก็บเอกสาร 
พื้นท่ีประมาณ  408.28 ตารางเมตร  อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2561 อตัราค่าเช่า 81,656 บาทต่อเดือน โดยก าหนดช าระค่าเช่าภายในวนัท่ี 5 ของ    
ทุก ๆ เดือน   
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบดว้ย   

 จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

ค่าซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

107,504,059 นโยบายตดัจ าหน่ายโดยใชเ้กณฑเ์ส้นตรงดว้ยระยะเวลา 5 ปี 

สิทธิการเช่า 331,790,689 -  บริษทัฯได้เข้าท าสัญญาเช่าท่ีดินในประเทศจีน ซ่ึงสัญญาเช่า
ดงักล่าวมีระยะเวลา 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2574 และไดจ่้ายค่า
เช่าล่วงหนา้เป็นจ านวนเงินรวม 1.4 ลา้นเรนมินบิ 

-  บริษทัย่อยสามแห่งในประเทศจีน ไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดินเป็น
ระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2572 และ 
2593 และ 2598 ตามล าดับ และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็น
จ านวนเงินรวม 15.1 ลา้นเรนมินบิ 

-   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศมาเลเซีย ได้เขา้ท าสัญญาเช่า
ท่ีดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2598 และ 
2606 ตามล าดบั และไดจ่้ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจ านวนเงินรวม 
30.8 ลา้นริงกิต 

-   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศเวียดนามได้เขา้ท าสัญญาเช่า
ท่ีดินแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 20 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2575 และ
ไดจ่้ายค่าเช่าล่วงหนา้เป็นจ านวนเงินรวม 36,257 ลา้นเวียดนาม
ดอง 

สิทธิประโยชน์ทำงภำษีส ำหรับกจิกำรพำณชิย์นำวี 

 บริษทัย่อยสองแห่งคือ บริษทั เดลต้า ชิปป้ิง จ  ากัด และบริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ป. 110/2545 เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบกิจการ
ใหบ้ริการรับจดัการขนส่งสินคา้ระหวา่งประเทศโดยเรือเดินทะเล โดยหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายส าหรับรายไดจ้ากการ
ขนส่งในอตัราร้อยละ 1 ของรายได ้นอกจากนั้นบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับรายได้
จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได ้         
ฉบบัท่ี 72 
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5. ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีมีผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มบริษทัฯ ท่ีมีจ านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 
ของส่วนของผูถื้อหุน้ในปี 2560 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลบริษัท 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ 

อาคารทิปโก ้เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสาร +66 2271 3363 
อีเมล:์ info@tipcoasphalt.com 
เวปไซต:์ www.tipcoasphalt.com 

ทีต่ั้งโรงงำน 

โรงงานผลิตในประเทศของกลุ่มบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลทมี์ดงัน้ี: 

โรงงำนนครรำชสีมำ 
เลขท่ี 259 ซอย รพช. 12032 ถนนมิตรภาพ ต าบลนากลาง อ าเภอสูงเนิน 

  จงัหวดันครราชสีมา 30380 
โทรศพัท ์+66 4433 5495-9, +66 2273 6000 ต่อ 3 
โทรสาร +66 4433 5499, +66 4433 5050 

โรงงำนพษิณุโลก 
เลขท่ี 271 หมู่ท่ี 15 บา้นวงักุ่ม อ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก 65140 
โทรศพัท ์+66 5537 1581-3, +66 5537 1461-2 
โทรสาร +66 5537 1461-2 ต่อ 6360 

โรงงำนท่ำทอง 
(บริษทัยอ่ย)   123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ ์ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง  

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศพัท ์+66 7795 3030 
โทรสาร +66 7792 2575 
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โรงงำนระยอง 
(บริษทัยอ่ย)   เลขท่ี 93 หมู่ท่ี 5 ต าบลมะขามคู่ ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 

โทรศพัท ์+66 3889 3641-5 
โทรสาร +66 3889 3640 

คลงัน ำ้มันและคลงัยำงมะตอย 
บริษทัฯ มีคลงัจ าหน่ายยางมะตอยและคลงัน ้ามนัในประเทศดงัน้ี 
โรงงำนพระประแดง 

เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขสวสัด์ิ ต าบลบางจาก อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 
โทรศพัท ์+66 2463 0169-70, +66 2817 5111-4 
โทรสาร +66 2817 5117 

โรงงำนท่ำทอง 
(บริษทัยอ่ย)   เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ ์ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศพัท ์+66 7795 3030 
โทรสาร +66 7792 2575 
 

บริษัทย่อย กจิกำรร่วมค้ำ และบริษัทร่วม 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

บริษัทย่อยในประเทศ 
บริษัท ไทยบิทูเมน จ ำกดั 
ประเภทกิจการ   ผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสาร +66 2273 6030 

ท่ีตั้งโรงงานท่าทอง  123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ ์ต าบลบางกุง้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศพัท ์+66 7795 3030 
โทรสาร +66 7792 2575 

จ านวนหุ้นสามญั  3,750,000 หุน้ 
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ทุนจดทะเบียน  375 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ ำกดั 

ประเภทกิจการ   ผลิตและจ าหน่ายยางมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสาร +66 2273 6030 

ท่ีตั้งโรงงาน   93 หมู่ 5 ต าบลมะขามคู่ ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง 21180 
โทรศพัท ์+66 3889 3641-5 
โทรสาร +66 3889 3640 

จ านวนหุ้นสามญั  11,100,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   111 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท บิทูเมน มำรีน จ ำกดั 

ประเภทกิจการ   เรือขนส่งเเละขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสาร +66 2271 3370 

จ านวนหุ้นสามญั  1,500,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   150 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท เดลต้ำ ชิปป้ิง จ ำกดั 

ประเภทกิจการ   เรือขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสาร +66 2271 3370 

จ านวนหุ้นสามญั  800,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   80 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
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บริษัท อลัฟ่ำ มำรีไทม์ จ ำกดั 

ประเภทกิจการ   เรือขนส่งเเละขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสาร +66 2271 3370 

จ านวนหุ้นสามญั  1,430,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   143 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท ทปิโก้มำรีไทม์ จ ำกดั 

ประเภทกิจการ   บริหารเรือเเละจดัการเเทนเจา้ของเรือ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสาร +66 2271 3370 

จ านวนหุ้นสามญั  20,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   2 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

บริษัท ทำสโก้ ชิปป้ิง จ ำกดั 

ประเภทกิจการ  เรือขนส่งและขนถ่ายสินคา้ 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสาร +66 2271 3370 

จ านวนหุ้นสามญั  2,900,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   290 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 
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บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 

Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 

ประเภทกิจการ   โรงกลัน่ยางมะตอย และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละปิโตรเลียม ในประเทศมาเลเซีย 
ท่ีตั้งส านกังาน   A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS 16/1, SS16 

47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia 
โทรศพัท ์+603 5635 0998 
โทรสาร +603 5635 0993 
อีเมลล:์ info@kbc.com.my 
เวบ็ไซต:์ www.kbc.com.my 

ท่ีตั้งโรงงาน  Plot PT 7195, Telok Kalong Industrial Area 24000 Kemaman Terengganu, 
Malaysia 

จ านวนหุ้นสามญั  316,111,823 (Class A จ านวน 263,311,823 หุน้ ราคาพาร์ 1.00 ริงกิตมาเลเซียต่อ
หุน้ และClass B จ านวน 52,800,000 หุน้ ราคาพาร์ 0.80 ริงกิตมาเลเซียต่อหุ้น) 

ทุนจดทะเบียน   500 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
ทุนเรียกช าระแลว้  305.5 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 

ประเภทกิจการ   กิจการลงทุนในโรงกลัน่ยางมะตอยและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑแ์ละปิโตรเลียมใน 
ประเทศมาเลเซีย 

ท่ีตั้งส านกังาน   A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 
47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia 

จ านวนหุ้นสามญั  151,964,513 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   255.7 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
ทุนเรียกช าระแลว้  151.9 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 99.99 

KBC Energy Pte. Ltd. 

ประเภทกิจการ   ผูค้า้น ้ามนัดิบและผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม 
ท่ีตั้งส านกังาน   80, Raffles Place #25-01, UOB Plaza, Singapore 048624 
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โทรศพัท ์+65 6238 3000 
โทรสาร +65 6438 4184 

จ านวนหุ้นสามญั  10,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
ทุนเรียกช าระแลว้  10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 

KBC Trading Sdn Bhd (KBCT) 

ประเภทกิจการ   ผูจ้ดัเก็บ จดัหา และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมและน ้ามนั 
ท่ีตั้งส านกังาน   A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang, Jalan SS16/1, SS16, 

47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia 
โทรศพัท ์+603 5635 0998 
โทรสาร +603 5635 0993 

จ านวนหุ้นสามญั  300,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน   300,000 ริงกิต 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 20 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. และร้อยละ 10 

โดย บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

ประเภทกิจการ   กิจการลงทุน 
ท่ีตั้งส านกังาน   Room 1103-12, 11th Floor, Nan Fung Tower, 88 Connaught Road Central,  

Hong Kong. 
ทุนจดทะเบียน   97.966 ลา้นเหรียญฮ่องกง 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 

Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ   ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังาน   10 Dongfang Dagang, Zhenjiang, Jiangsu, China 
ทุนจดทะเบียน   20 ลา้นเรนมินบิ 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 
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Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ   ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังาน   No.56, Quanxing Road, Langfang Economic Technology Development Zone, 

Hebei Province, P.R.China 065001 
ทุนจดทะเบียน   2.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 51 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ   ผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังาน   23-11, Central Zone, Jinguzhou Economic Development Experimental Zone, 

Xinhui, Guangdong, P.R.China 529100 
ทุนจดทะเบียน   30 ลา้นเรนมินบิ 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ    ผูด้  าเนินธุรกิจดา้นการคา้ผลิตภณัฑย์างมะตอยและสัญญาซ้ือขายยางมะ 
ตอยล่วงหนา้ใน Shanghai Bitumen Exchange 

ท่ีตั้งส านกังาน  2309, 23/F Yian Plaza, 33 Jianshe 6 Road, Guangzhou, Guangdong 
Province, 510060 China 

ทุนจดทะเบียน    6,000,000 เรนมินบิ 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 100 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ    ผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังาน    No. 51, St. 350, Sangkat Boeung Keng Kang III, Khan Chamkamon,  

Phnom Penh, Cambodia 
โทรศพัท ์+855 2399 7991 
โทรสาร +855 2399 7992 
อีเมล:์ info@tipcoasphalt.com.kh 

ทุนจดทะเบียน    20 ลา้นเรียว 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 100 



 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                  แบบ 56-1 

44 
 

Tipco Asphalt Lao Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ    ผลิตและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังาน No.404, Unit 28, Ban Phonphanao, Xaysettha district, Vientiane capital, 

P.O.Box 3039, Lao PDR 
โทรศพัท ์+856 21 452699 
โทรสาร +856 21 452699 

จ านวนหุ้นสามญั   2,500,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน    2,500,000 เหรียญสหรัฐ 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 75 

PT Asphalt Bangun Sarana 

ประเภทกิจการ    จ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยใหแ้ก่ผูส้ร้างถนนในประเทศอินโดนีเซีย 
ท่ีตั้งส านกังาน  Head Office Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. HaryonoKav. 

15, Jakarta 12810, Indonesia 
โทรศพัท ์+62-2 1837 09516 
โทรสาร +62-2 1837 09517 
อีเมล:์ absjakarta@pt-abs.co.id 
เวบ็ไซต ์: www.pt-abs.co.id/ 

ทุนจดทะเบียน    58,450,080,000 อินโดนีเซียรูเปีย 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 99.98 

PT Saranaraya Reka Cipta 

ประเภทกิจการ  จ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย PMB, และ ยางอิมลัชนั ใหแ้ก่ผูรั้บเหมาใน
อินโดนีเซีย 

ท่ีตั้งส านกังาน    Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, 
Jakarta 12810, Indonesia 
โทรศพัท ์+62 2 1837 09516 
โทรสาร +62 2 1837 09517 

ทุนจดทะเบียน    10,476,600,000 อินโดนีเซียรูเปีย 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 99.98 
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Highway Resource Pte. Ltd. 

ประเภทกิจการ    ผูค้า้และจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังาน    7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987 

โทรศพัท ์+65 62249808 
โทรสาร +65 62249228 

ทุนจดทะเบียน    4,780,000 เหรียญสิงคโปร์ 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 100 

Asphalt Distribution Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างมะตอยในเวยีดนาม 
ท่ีตั้งส านกังาน  12th floor, Center building, No. 1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan 

Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi city 
โทรศพัท ์+84 243 934 1048 
โทรสาร +84 243 934 9811 

ทุนจดทะเบียน    135,361,887,000 ดองเวยีดนาม 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 100 

AD Shipping Pte. Ltd. 

ประเภทกิจการ    ขนส่งยางมะตอยทางเรือ 
ท่ีตั้งส านกังาน    7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987 

โทรศพัท ์+65-62249808 
โทรสาร +65-62249228 

ทุนจดทะเบียน    7,125,000 เหรียญสิงคโปร์ 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 100 

Reta Link Pte Ltd. 

ประเภทกิจการ    ขนส่งยางมะตอยทางเรือ 
ท่ีตั้งส านกังาน    7 Temasek Boulevard, Suntec Tower One #20-01, Singapore 038987 

โทรศพัท ์+65-62249808 
โทรสาร +65-62249228 
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ทุนจดทะเบียน    50,000 เหรียญสิงคโปร์ 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 100 

Pacific Bitumen Shipping PTE LTD. 

ประเภทกิจการ    ขนส่งยางมะตอยทางเรือ 
ท่ีตั้งส านกังาน    7 Temasek Boulevard #20-06 Suntec Tower One Singapore, 038987 
ทุนจดทะเบียน    39,500 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนการถือหุน้  ร้อยละ 100 
 
ข้อมูลบริษัทร่วมค้ำ 

Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. 

ประเภทกิจการ    ผูค้า้ผลิตภณัฑย์างมะตอย 
ท่ีตั้งส านกังาน    7, Temasek Boulevard, #20-06, Suntec Tower One, Singapore 038987 

โทรศพัท ์+65 6887 3600 
โทรสาร +65 6235 0637 
อีเมล:์ info@asiabitumen.com.sg 
เวปไซต:์ www.asiabitumen.com.sg 

จ านวนหุ้นสามญั   1,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน    100,000 เหรียญสิงคโปร 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 50 โดย TASCO International (Hong Kong) Ltd. 

Borneo Asphalt Sdn. Bhd. 
ประเภทกิจการ    ผลิตและการจ าหน่ายยางมะตอยและผลิตภณัฑย์างมะตอยท่ีเก่ียวขอ้งใน 

ประเทศมาเลเซีย 
ท่ีตั้งส านกังาน    Lot 7689-7690, Section 64, KTLD Jalan Pending, 93450 Kuching,  

Sarawak, Malaysia. 
โทรศพัท ์082482927 
โทรสาร 082483922 
อีเมล:์ rojini@senarisynergygp.com 

จ านวนหุ้นสามญั   1,200,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน    10 ลา้นริงกิตมาเลเซีย 
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ทุนเรียกช าระแลว้   1,200,000 ริงกิตมาเลเซีย 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 50 ถือหุน้โดย Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 
 
ข้อมูลบริษัทร่วม 

Colasie Co., Ltd. 

ประเภทกิจการ  กิจการลงทุนซ่ึงลงทุนในธุรกิจยางมะตอยน ้าและยางมะตอยชนิด 
Polymer Modified Asphalt ในประเทศอิน เดีย 

ท่ีตั้งส านกังาน    7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex 
ทุนจดทะเบียน    1 ลา้นยโูร 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 40 

PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara 

ประเภทกิจการ    ใหเ้ช่าเรือทอ้งแบน 
ท่ีตั้งส านกังาน    Gedung Graha Pratama, 19th Floor, Jl. Mt. Haryono Kav. 15, 

Jakarta 12810, Indonesia 
โทรศพัท ์+62 2 1837 09516 
โทรสาร +62 2 1837 09517 

ทุนจดทะเบียน    1,000,000,000 อินโดนีเซียรูเปีย 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 49 โดย PT Asphalt Bangun Sarana 

บริษัท ไทยสเลอร่ี ซิล จ ำกดั 

ประเภทกิจการ    บริการสร้างและซ่อมแซมถนน 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 3527 2609 
โทรสาร +66 2273 6030 

จ านวนหุ้นสามญั   4,973,334 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน    497,333,400 บาท 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 25 
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บริษัท ถนอมวงศ์บริกำร จ ำกัด 

ประเภทกิจการ    บริการสร้างและซ่อมแซมถนน 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่   118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 
โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสาร +66 2271 1771 
อีเมล:์ tw-construction@tipco.co.th 
เวปไซต:์ www.tipco.co.th 

จ านวนหุ้นสามญั   2,500,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน    2,500 ลา้นบาท 
สัดส่วนการถือหุน้   ร้อยละ 99.99 ถือหุน้โดย บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ ากดั 
 

ข้อมูลส ำคัญอ่ืน ๆ 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์  TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - SET) 
เลขทะเบียนบริษทั   0107535000044 
ทุนจดทะเบียน    1,579,343,570 บาท 
ทุนเรียกช าระ    1,562,464,570 บาท 
จ านวนหุ้นสามญั   1,562,464,570 หุน้ 
เวบ็ไซต ์   www.tipcoasphalt.com 
      

บุคคลอ้ำงองิ 

นายทะเบียนหุน้    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ขา้งสถานทูตจีน) 
เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2009 9388 
โทรสาร +66 2009 9476 
 
 

http://www.tipcoasphalt.com/
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ผูส้อบบญัชี    นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ 

นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3844 และ/หรือ 
นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4498 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
อาคารเลครัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์+66 2264 0777, +66 2661 9190 
โทรสาร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192 

 
ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย   นายปรมะ เสาวภา 

บริษทั อาร์ แอนด ์ที เอเชีย (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
937 อาคารเพรสซิเดน้ทท์าวเวอร์ ชั้น 12 
Units 12A - 12F ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์+66 2656 1991 
โทรสาร +66 2656 0833 
นายธวชัชยั จรณะกรัณย ์
ส านกังานทนายความ ช. ชนะสงคราม เลขท่ี 52/3 ถนนพระสุเมรุ 
กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์+66 2282 2955 

 
ท่ีปรึกษาหรือผูจ้ดัการ 
ภายใตส้ัญญาการจดัการ   ไม่มี 
ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลของบริษทัฯ เพิ่มเติมไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของ
บริษทัฯ ท่ีแสดงไวใ้น www.sec.or.th หรือเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.tipcoasphalt.com 

 
 
 

 
 

http://www.tipcoasphalt.com/
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ส่วนที ่2 

กำรจัดกำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1,579.343 ลา้นบาท ทุนช าระแลว้ 1,562.464 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 
1,562,464,570 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 

1. BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS 490,731,040 31.407 
2. บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ากดั (มหาชน) 369,881,660 23.673 
3. ตระกลูทรัพยส์าคร 121,076,000 7.749 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 45,554,209 2.916 
5. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 11,642,400 0.745 
6. นายชูวงศ ์เต่ียนซ่ือ 10,805,000 0.692 
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 10,663,500 0.682 
8. นายพิชิต เลิศต าหรับ 10,031,200 0.642 
9. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 9,955,600 0.637 
10. CHASE NOMINEES LIMITED 8,739,400 0.559 
11. อ่ืน ๆ 473,384,561 30.297 

 รวม 1,562,464,570 100.000 

 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัถือหุน้รวมร้อยละ 4.6 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด 

โดยมีตวัแทนจาก Colas S.A. ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่จ านวน 4 คน เขา้เป็นกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม
ดว้ย 
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7.3 กำรออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

1) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือได้จ  านวน 
15,254,766 หน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ (Right Offerings) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 10 
หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญั
แสดงสิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 
สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้
สิทธิ 62.19 บาทต่อหุน้ อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผลกระทบท่ีมี
ต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้น (Dilution Effect) 9.09% ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของ
บริษทัฯไดม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามญัรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมคงเหลือ 15,254,361 หุน้ 

2) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ESOP-W1) ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่สามารถเปล่ียนมือได ้จ านวน 1,200,000 หน่วย 
จดัสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ 
พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จ านวน ไม่เกิน 65 ราย 
หุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 62.19 บาทต่อหุ้น อายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

3) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่
กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (ESOP-W2) ประเภทใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ชนิดระบุช่ือผูถื้อ และไม่สามารถเปล่ียนมือได ้จ านวน 1,200,000 หน่วย 
จดัสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ 
พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย จ านวน ไม่เกิน 65 ราย 
หุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่ม
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ทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 49.13 บาทต่อหุ้น อายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

4) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2556 วนัศุกร์ท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2556 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 3 (ESOP-W3) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 75 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1,200,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 53.06 บาทต่อหุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

5) ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2557 วนัศุกร์ท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 4 (ESOP-W4) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 60 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1,200,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซ้ือหุน้ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

6) ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 วนัองัคารท่ี 7 เมษายน พ.ศ. 2558 มีมติอนุมติัโครงการ
ค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว งวดท่ี 5 (ESOP-W5) ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ
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ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ไดแ้ก่ พนกังานระดบั Key managers และ พนกังานท่ีมี
ศกัยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 60 ราย โดยออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 12,000,000 หน่วย จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 
12,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.78 ของจ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งหมดของบริษทัฯ ราคาเสนอขาย 0 บาท ต่อหน่วย อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้ 1 หุน้ ราคาใชสิ้ทธิ 8.57 บาทต่อหุ้น อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจาก
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ เง่ือนไขการใชสิ้ทธิผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิในการซ้ือหุน้ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดห้ลงัจากปีท่ี 3 นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของ
หุน้ (Price Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2558 มีมติอนุมติัการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ให้เป็นมูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 1 บาท ซ่ึงส่งผลให้อตัราและราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังาน (ESOP) เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ ราคาใชสิ้ทธิเดิม 

(บาทต่อหุน้) 
ราคาใชสิ้ทธิใหม่ 
(บาทต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม
(สิทธิต่อหุน้) 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม่
(สิทธิต่อหุน้) 

ESOP-W1 62.19 6.219 1:1 1:10 
ESOP-W2 49.13 4.913 1:1 1:10 
ESOP-W3 53.06 5.306 1:1 1:10 
ESOP-W4 49.41 4.941 1:1 1:10 
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7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   

 นโยบำยกำรจ่ำยปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่
ละงวดบญัชี ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะข้ึนกบักระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ในสัญญาต่าง ๆ ท่ีบริษทัฯ ผกูพนัอยู ่รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต 

รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุน้) ในระยะเวลา 5 ปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี  

 หน่วย: บำท 2556 2557 2558 2559 2560 

ปันผล/หุน้ 0.10 0.20 0.90 0.90 1.201/ 

2556 - 2557 ตวัเลขปรับตามมูลค่าท่ีตราไวท่ี้ 1 บาท ต่อหุ้น 
1/รวมปันผลประจ าปีท่ีเสนอต่อการประชุมผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ท่ีอตัรา 0.90 บาทต่อหุ้น 
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8.  โครงสร้ำงกำรจัดกำร  
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8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 
15 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม   ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายโก บนั เฮง็    รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   กรรมการอิสระ 

4. นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการอิสระ 

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์  กรรมการอิสระ 

6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการอิสระ 

7. นายนิพนธ์ สุทธิมยั    กรรมการอิสระ 

8. นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร   กรรมการ 

9. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค    กรรมการ 

10. นายจา๊คส์ ลีออสท ์   กรรมการ 

11. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    กรรมการบริหาร 

12. นายจา๊คส์ มาร์แชล    กรรมการบริหาร 

13. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร 

14. นายสมจิตต ์เศรษฐิน    กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

15. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการทีม่ีอ ำนาจลงนามผูกพนับริษัท  

ช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัฯ  คือ กรรมการคนใดคนหน่ึงของ
กรรมการกลุ่มท่ีหน่ึง และกรรมการคนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีสอง ลงลายมือช่ือร่วมกนัและ
ประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ กรรมการกลุ่มท่ีหน่ึง ไดแ้ก่ นายแอร์ฟเว ่ เลอ บุค นายจ๊าคส์ ลีออสท ์         
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ และนายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการกลุ่มท่ีสอง ไดแ้ก่ นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร       
นายสมจิตต ์เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร และนายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 
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องค์ประกอบและกำรแต่งตั้ง 
1. คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่สิบคนและไม่เกินกวา่สิบห้า

คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้ งหมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ราชอาณาจกัรไทย 

2. ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
3. คณะกรรมการบริษทัฯ เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคน

หน่ึงเป็นรองประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามขอ้บงัคบับริษทัซ่ึง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

4. ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้มีการแบ่งแยก
บทบาทและความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

5. การแต่งตั้งกรรมการบริษทัฯ ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและชัดเจนและจะตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณสมบัติของกรรมกำรบริษัท 

ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะเป็นผูท้  าการกลัน่กรองและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งน้ี คุณสมบติัท่ีพึง 
ประสงคข์องกรรมการบริษทัฯ มีดงัน้ี 

1. มีความน่าเช่ือถือและความรับผดิชอบ 
2. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจดา้นการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรม และมีทกัษะ/

ความสามารถในดา้นความเขา้ใจกลยทุธ์องคก์รและก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน 
3. เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการบริหารจดัการองคก์ร 
4. มีมนุษยสัมพนัธ์ดี และมีทกัษะในการส่ือความท่ีดี 
5. ไม่มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 
6. กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามท่ีได้ระบุไว้ในนิยามกรรมการตามแนวทางของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละค านิยามของบริษทัฯ 

กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั โดยท่ีไม่ไดส่้งผล
กระทบต่อการปฎิบติัหนา้ท่ีของการด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษทัฯ 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

1. ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั
ส่วนหน่ึงในสาม กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

2. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่
วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

มติของคณะกรรมการจากขอ้ความดา้นบนตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตน
แทน 

3. ประธานกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
4. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

4.1 ตาย 
4.2 ลาออก 
4.3 ขาดคุณสมบติั มีลกัษณะตอ้งหา้มกฎหมาย 
4.4 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติให้ออก 
4.5 ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

5 เกษียณอายเุม่ืออายคุรบ 75 ปีบริบูรณ์ 
6 กรรมการยงัคงมีสภาพเป็นกรรมการหลงัจากปีท่ีอายคุรบ 75 ปี จนครบก าหนดตามวาระ  (3 ปี) ของ

การด ารงต าแหน่งกรรมการ 
7 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี

ใบลาออกไปถึงบริษทัฯ 

หน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ยึดมัน่ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีและรับผิดชอบการดูแลการบริหารจดัการของบริษทัฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของผูถื้อหุ้น 
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(Fiduciary Duties) ซ่ึงในการปฏิบติัตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมัน่และด ารงตนใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผดิชอบระมดัระวงั (Duty of Care) 

2. การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้น (Duty of 
Loyalty) 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ข้อบงัคบั มติคณะกรรมการ และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Duty 
of Obedience) 

4. การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทนัต่อเหตุการณ์ (Duty of 
Disclosure) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะก าหนดและทบทวนวิสัยทศัน์ พนัธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และ
อ่ืน ๆ ซ่ึงครอบคลุมถึงการด าเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัและ
งบประมาณ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของคณะกรรมการบริษทัฯ การพิจารณาคือการใช้ดุลยพินิจทางธุรกิจ
บนผลประโยชน์ของผู ้ถือหุน้และการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ มีหนา้ท่ีควบคุม
ให้กรรมการปฎิบัติหน้า ท่ีโดยไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับก าหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัจะตอ้ง 

1. ก าหนด พิจารณา อนุมติั และทบทวน วิสัยทศัน์ พนัธกิจ คุณค่าองคก์ร นโยบาย แผนระยะยาวและ
กลยทุธ์ อยา่งสม ่าเสมอ 

2. ทบทวน พิจารณาและอนุมติั งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจดัสรรทรัพยากร
และงบประมาณการลงทุน 

3. ทบทวนฐานะการเงินของบริษทัฯ และผลประกอบการของบริษทัฯ และปรับเปล่ียนกลยุทธ์ให้มี
ความเหมาะสมต่อสภาพการณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

4. ทบทวน พิจารณาและอนุมติั โครงสร้างองค์กร หน้าท่ีของผูบ้ริหารระดบัสูงและแผนการสืบทอด
ก าลงัคน 

5. ทบทวน พิจารณาและอนุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 

6. ปฎิบติัตามจรรยาบรรณของบริษทัฯ และติดตามผล 
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7. ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษทัฯ และขั้นตอนการปฎิบติังาน บน
พื้นฐานของระบบควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียงและการบริหารความเส่ียง 

8. ทบทวนนโยบายบริษทัฯ และความคืบหนา้ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 

9. จัดให้มีการประเมินตนเองประจ าปีของคณะกรรมการรวมถึงน าผลลัพธ์ท่ีได้มาประชุมใน
คณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการพฒันา 

10. ทบทวนผลปฎิบติังานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และอนุมติัค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ เห็นสมควร 

11. ทบทวน  1) ประเด็นขอ้พิพาทหลกัของบริษทัฯ  2) การเปล่ียนแปลงทางกฎหมายท่ีกระทบกบั
บริษทัฯ และ 3) การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

12. ปฎิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผูถื้อหุน้ 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของประธำนกรรมกำร 

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ตามตารางการประชุมท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้ หรือด าเนินการ
อ่ืนใดตามความจ าเป็น 

2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทัฯ 
4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวแ้ละ

สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทัฯ 
5. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบั 

หน้ำที่และควำมรับผดิชอบของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

1. บริหารจดัการและควบคุมดูแลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานทัว่ไปของบริษทัฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กฎหมาย  พ.ร.บ. 
บริษทัมหาชน และพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. น าเสนอแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมติั 

3. มีอ านาจในการอนุมติัตามผงัอ านาจอนุมติัของบริษทัฯ 
4. การด าเนินงานใด ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ 
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กำรถ่วงดุลของกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผู้บริหำร 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   5 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  3 ท่าน 
กรรมการท่ีเป็นอิสระ   7 ท่าน 

มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 ท่าน คือ นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร นายแอร์ฟเว ่เลอบุค 
และนายจา๊คส์ ลีออสท ์ท่ีมีประสบการณ์การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน
การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกบัการบริหารงานประจ า 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 5 คร้ัง โดยก าหนดวนัประชุมล่วงหนา้ตลอดทั้งปี 
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความจ าเป็น 

2. การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือ 
นดัประชุม โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 
วนัท าการ ก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดั
ประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สิบเอ็ดคน ซ่ึงมากกวา่ 
2 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมคณะกรรมการ
บริษทัคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานัดไปแล้วคร่ึงชั่วโมง จ านวนกรรมการซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้หรือในระหว่างการประชุมมีจ านวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้
เล่ือนการประชุมออกไปอยา่งนอ้ย 7 (เจด็) วนัท าการ 

4. ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัตามหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

5. การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
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6. กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

7. ใหเ้ลขานุการบริษทัหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายท าหนา้ท่ีจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทุกคร้ัง และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผา่นการรับรองซ่ึงไดรั้บการอนุมติัโดยกรรมการแลว้และพร้อมให้
ตรวจสอบไดใ้นสถานท่ีปลอดภยัท่ีชั้น 25 อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 

มีการก าหนดตารางการประชุมประจ าปีล่วงหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
และการประชุมผูถื้อหุน้ในปี 2560 กรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 

กำรเข้ำร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร 
ก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

กำรประชุม 
ผู้ถือหุ้น 

นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ประธานกรรมการ 6/6 - - - 1/1 

นายโก บนั เฮ็ง1 รองประธานกรรมการ 6/6 - - - 1/1 

นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร กรรมการ 6/6 - - - 1/1 

นายจา๊คส์  ปาสตอร์ กรรมการบริหาร 6/6 - 2/2 - 1/1 
นายนิพนธ์  สุทธิมยั2 กรรมการอิสระ 6/6 -   1/1 

นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 6/6 10/10 2/2 - 1/1 

นายนพพร  เทพสิทธา  

กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ    
สรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน) 

6/6 10/10 2/2 - 1/1 

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ 

กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี) 

6/6 10/10 - 4/4 1/1 

นางแอนน์  แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 6/6  2/2 4/4 1/1 

นายแอร์ฟเว ่เลอบุค กรรมการ 2/6 - - - 0/1 
นายจา๊คส์  ลีออสท ์ กรรมการ 3/6 - - - 0/1 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 6/6 - - - 1/1 

นายสมจิตต ์ เศรษฐิน 
กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

6/6 - - 
- 1/1 

นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

6/6 - - 
4/4 1/1 

นายจา๊คส์ มาร์แชล3 กรรมการบริหาร 6/6 - - 3/4 1/1 
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หมำยเหตุ :  1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ในวาระท่ี 2 เป็นการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมกนัเอง โดยไม่   
       มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม 

  2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทางไกลผา่นระบบโทรศพัท ์ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม   
      2560 และการประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คร้ังท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2560 
 3. นายจา๊คส์ มาร์แชล ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทางไกลผา่นระบบโทรศพัท ์ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน  
     2560 และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คร้ังท่ี 4/2560 เม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2560 

 
8.2 ผู้บริหำร 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 16 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์   กรรมการบริหาร 
3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายอูกส์ เดอชองส์   รองกรรมการผูจ้ดัการ - สายธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
5. นายเธียร่ี อแลง ซิมง เดอเฟรน  รองกรรมการผูจ้ดัการ - สายธุรกิจการคา้และ 

พฒันาธุรกิจต่างประเทศ 
6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย  รองกรรมการผูจ้ดัการ - สายธุรกิจการคา้และปฏิบติัการ 

ต่างประเทศ 
7. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด   รองกรรมการผูจ้ดัการ - สายบญัชีและการเงิน 
8. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร  กรรมการบริหาร 
9. นายจา๊คส์ มาร์แชล   ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ 

การประกนัภยัและกฎหมาย 
10. นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินองคก์ร 
11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์   ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ 
12. นายชาญชยั โลหะประธาน  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 
13. นายสุพฒัน์ พิพิธวรรณ  ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 
14. นางพนัธ์สิริ สุตเธียรกุล  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร 

และกิจกรรมเพื่อสังคม 
15. นายสรนารถ นนัทมนตรี  ผูอ้  านวยการฝ่ายการคา้ระหวา่งประเทศ 
16. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์  ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
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กำรประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประเมินการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษทัฯ การปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการ
บริษทัฯ การวดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดลอ้ม ทางเศรษฐกิจและ
สังคม หลงัจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการบริหาร และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีถูกจดัท าและ
เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

แบบประเมินตนเองของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 

1. ความคืบหนา้ของแผนงาน 
2. การวดัผลการปฏิบติังาน 
3. การพฒันา CEO 

8.3 เลขำนุกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนายธนพล เหล่าศิริพงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายกิจการและวางแผนองคก์ร 
เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2558 มีหนา้ท่ีรับผิดชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เลขานุการ
บริษทัฯ จะรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการ ทั้งน้ี ประวติัของเลขานุการ
บริษทัฯ จะอยูใ่นส่วนประวติักรรมการและผูบ้ริหาร 

บทบำทของเลขำนุกำรบริษัทฯ 

เลขานุการบริษทัฯ มีบทบาทท่ีส าคญัในคณะกรรมการและในบริษทัฯ ดงัน้ี 
• เป็นท่ีปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• เป็น Corporate Governance and Compliance Officer 
• เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนยก์ลางของการส่ือสารระหวา่งกรรมการ

บริษทั ผูบ้ริหาร และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
• เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการไดมี้การ

น าไปปฏิบติั 
• เป็นผูป้ระสานงานกบั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หน้ำทีค่วำมรับผดิชอบของเลขำนุกำรบริษัทฯ 

• ดูแลเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) 
• วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมท่ีเก่ียวขอ้ง 
• จัดการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผู ้บันทึกการประชุมให้เป็นตาม

กฎระเบียบและแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
• จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
• ดูแลและให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ระเบียบ

ขอ้บงัคบัและกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัจดทะเบียน รวมถึงขอ้บงัคบัและวตัถุประสงค์
ของบริษทั 

• ติดตามการน ามติคณะกรรมการไปปฏิบติัและก าหนดเป็นนโยบาย 
• เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อใหข้อ้มูลกบักรรมการและบุคคลภายนอก 
• งานทะเบียนหุน้และจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ 

8.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินในปี 2560 แบบคงท่ีเป็นเงิน 5,800,000 บาท แบบผนัแปรเป็นเงิน 
4,000,000 บาท และแบบผนัแปรพิเศษเป็นเงิน 2,750,000 บาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
ดงัน้ี 
 

รำยช่ือ ขอบเขตหน้ำที ่
2559 (บำท) 2560 (บำท) 

คงที ่ ผนัแปร 
ผนัแปร
(พเิศษ)  

คงที ่ ผนัแปร 
ผนัแปร
(พเิศษ)  

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการบริษทั   
กรรมการอิสระ 

437,500 
 

62,500 
 

62,500 
 

500,000 437,500 437,500 

2. นายโก บนั เฮง รองประธานกรรมการบริษทั 
 กรรมการอิสระ 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

3. นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 
กรรมการ 312,500 500,000 500,000 250,000 312,500 312,500 

 
4. นายนิพนธ์  สุทธิมยั กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2558) 

125,000  500,000 - - - 

5. นายนพพร  เทพสิทธา กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

  กรรมการตรวจสอบ 
400,000 - 400,000 400,000 - - 

  
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

20,000 - 20,000 40,000 - - 
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รำยช่ือ ขอบเขตหน้ำที ่
2559 (บำท) 2560 (บำท) 

คงที ่ ผนัแปร 
ผนัแปร
(พเิศษ)  

คงที ่ ผนัแปร 
ผนัแปร
(พเิศษ)  

6. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
  กรรมการตรวจสอบ 400,000 - 400,000 400,000 - - 

  
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

20,000 - 20,000 40,000 - - 

7. นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ  
  
  

กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2559) 

475,000 - 400,000 500,000 - - 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

100,000 - 100,000 100,000 - - 

8. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

  
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

20,000 - 20,000 40,000 - - 

  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 80,000 - 80,000 80,000 - - 
9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ กรรมการบริหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - 

  
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

20,000 - 20,000  40,000 -  - 

10. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - 
  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 80,000 -  80,000 80,000 -  - 
11. นายชยัวฒัน ์ศรีวรรณวฒัน ์ กรรมการบริหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - 
  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 80,000 -  80,000 80,000 -  - 
12. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
13. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
14. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - 
15. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการบริหาร 250,000 250,000 - 250,000 250,000 - 

รวม 5,820,000 3,812,500 4,682,500 5,800,000 4,000,000 2,750,000 

 

หมำเยเหตุ  : 
• ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทวนัที่ 17 กมุภาพนัธ์ 2559 ที่ประชมุมีมติแตง่ตัง้นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุเป็นประธาน

กรรมการแทนที่นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร ซึง่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และมีมติแตง่ตัง้ นายโก บนั เฮ็ง เป็นรอง
ประธานกรรมการ 

• นายนิพนธ์ สทุธิมยั ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบ วนัที ่11 เมษายน 2559 นายพีรศิลป์ ศภุผลศิริ ได้รับการ
แตง่ตัง้เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. ในปี 2560 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินแก่กรรมการ 

3. ค่าตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 
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4. บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการข้ึนไปในรูปเงินเดือน โบนสั 
และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในปี 2559 จ านวน 15 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 135 ล้านบาท และ ในปี 
2560 จ านวน 16 ท่าน เป็นจ านวนเงิน 134 ลา้นบาท 

ประกนัภัยทำงธุรกจิส ำหรับกรรมกำรและผู้บริหำร 

กลุ่มบริษทัฯ มีการประกนัความผิดทางธุรกิจส าหรับกรรมการและผูบ้ริหาร โดยกรมธรรมมี์วงเงิน
ครอบคลุมท่ี 1,000 ล้านบาท ซ่ึงคุ้มครองกรรมการและผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัฯ จากการถูกฟ้องร้อง
เน่ืองจากการกระท าผดิ 

ประวตัิกำรถูกลงโทษของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและผู้มีอ ำนำจควบคุม 

บริษทัฯ ไม่มีประวติัการท าผิดกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 17 ปี 

ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อ  านาจควบคุม ไม่มีการกระท าความผิดใด ๆ ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 หรือพระราชบญัญติัสัญญาซ้ือขายล่างหนา้ พ.ศ. 
2546 

 

8.5 ทรัพยำกรบุคคล 

บุคลำกรและค่ำตอบแทนพนักงำน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีพนกังาน ทั้งส้ิน 553 คน ประกอบดว้ยพนกังานปฏิบติัการ 374 
คน พนกังานบริหาร 43 คน พนกังานในส านกังานใหญ่ 136 คน บริษทัฯ ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนกังาน 
จ านวนทั้งส้ิน 532 ล้านบาท ซ่ึงผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ  เงิน
โบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้  นอกจากน้ี 
บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ รวม 673 ล้านบาท ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
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 จ ำ
กดั

 

บริ
ษัท

 ท
ำส
โก้
ชิป

ปิ้ง
 จ ำ
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บริ
ษัท
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ชูำ
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ษัท

ย่อ
ยใ
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บริ
ษัท

ย่อ
ยใ
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เชี
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บริ
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โป
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บริ
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ยใ
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วยี
ดน

ำม
 

บริ
ษัท

ย่อ
ยใ
นอ

นิโ
ดน

นีเ
ซีย

 

รว
ม 

พนักงำนปฎบิัตกิำร/บริกำร (คน) 374 69 61 31 40 21 31 57 84 57 165   173 176 1,339 

พนักงำนบริหำร (คน) 43 2 3 - - - -   3 4 15   3 8 81 

พนักงำนในส ำนักงำนใหญ่ (คน) 136 7 5 - - - - 30 
13 

(PP) 
7 

(GZ) 
21 

(KL) 
4 0  30 219 

รวม (คน) 553 78 69 31 40 21 31 87 100 68 201 4 176 214 1,673 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ล้ำนบำท) 532 42 30 34 36 34 20 37 24 49 210 35 63 59 1,205 
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นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกร 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันาปรับปรุงกระบวนการและกลไก
การบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และเอ้ือต่อศกัยภาพการท างานของพนกังาน 
ซ่ึงจะช่วยให้กลุ่มบริษทัฯ บรรลุเป้าหมายและเป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างย ัง่ยืน โดยพนกังานจะไดแ้สดง
ความสามารถ มีความกา้วหนา้ในงาน และเติบโตไปพร้อมกบักลุ่มบริษทัฯ โครงการส าคญัท่ีไดด้ าเนินการ
ในปี 2560 ไดแ้ก่ 

กำรปรับเปลีย่นโครงสร้ำงองค์กร ให้ตอบสนองกบักลยุทธ์ธุรกจิ (Redesign organizational structure) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้รับรูปแบบโครงสร้างองคก์รในระดบัหน่วยธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้มีความสอดรับ
กบัโครงสร้างองคก์รในระดบักลุ่ม และเหมาะสมกบัการด าเนินการเพื่อบรรลุวสิัยทศัน์และพนัธกิจเป้าหมาย
ในปี 2563 พร้อมกบัจดัท าค าบรรยายและตวัช้ีวดัลกัษณะงาน (Job Profile) ส าหรับทุกกลุ่มงาน เพื่อใชเ้ป็น
ขอ้มูลการว่าจา้งพนักงานท่ีเหมาะสม รวมทั้งเป็นขอ้มูลในการพฒันาพนักงาน จากการระบุแนวทาง
ความกา้วหนา้ของพนกังาน และท าการวเิคราะห์ตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังาน 

กำรพฒันำควำมมั่นคงของระบบข้อมูลทรัพยำกรบุคคล (HR Systems Reliability) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดด้ าเนินการติดตั้งระบบขอ้มูลทรัพยากรบุคคลระบบใหม่ ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะรวม
ฐานขอ้มูลพนกังานในกลุ่มทั้งหมดเขา้มาไวด้ว้ยกนั ลดความซ ้ าซ้อนของงานเอกสาร และประมวลผลให้
สามารถวางแผนค่าใชจ่้ายดา้นทรัพยากรบุคคลไดมี้ประสิทธิผลมากข้ึน 

กำรสร้ำงทมีงำนทีม่ีประสิทธิภำพสูง (Grow a High Performing Team) 

สภาพธุรกิจท่ีมีความทา้ทายและมีการแข่งขนัสูงในปัจจุบนัท าใหอ้งคก์รตอ้งบริหารทรัพยากรบุคคล
อยา่งมีประสิทธิภาพจึงไดก้ าหนดล าดบัความพร้อมของพนกังานในดา้นความสามารถและสมรรถนะ ท่ี
จ  าเป็นต่อความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและความพร้อมในการขยายธุรกิจขององคก์ร  

กลุ่มบริษทัฯ จึงเล็งเห็นคุณค่าและให้การสนบัสนุนการเรียนรู้ของพนกังาน ดว้ยการจดัโครงการ
พฒันาภาวะผูน้ า ซ่ึงมีเป้าหมายในระบุมาตรฐานการสร้างสมรรถนะ  จากการจดัหลกัสูตรต่าง ๆ เพื่อการ
พฒันาทกัษะการบริหารจดัการและภาวะผูน้ าส าหรับพนกังานทั้งกลุ่มให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั โดย
พฒันาจากชุดสมรรถนะหลกัและปัจจยัทางกลยทุธ์ และครอบคลุมพนกังานทุกระดบัตั้งแต่พนกังานเขา้ใหม่ 
จนถึงผูบ้ริหารระดบัสูงในปีน้ี โครงการประกอบดว้ยหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น หลกัการบริหารเพื่อความส าเร็จ 
(Management Foundation for Success) การส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบริหารความเปล่ียนแปลง
(Effective Communication: Managing Change and Transition) หลกัการเงินเพื่อผูบ้ริหารทัว่ไป (Finance for 
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Non-Finance) การเป็นวิทยากร (Train-the Trainer) และการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผลเพื่อสร้างผลส าเร็จ 
(Effective Communication: Communicating to get results) 

โครงการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองในด้านการพัฒนาอีกโครงการหน่ึงโครงการผู ้จ ัดการฝึกหัด 
(Management Trainee Program) ซ่ึงเป็นการคดัเลือกพนกังานท่ีมีคุณสมบติัสอดรับกบักลยุทธ์ขององคก์ร 
และเป็นกลุ่มท่ีจะไดรั้บการฝึกอบรมพิเศษเพิ่มเติม ไดรั้บการมอบหมายงานในขอบข่ายของการปฏิบติัการ
และธุรกิจต่างประเทศ เพื่อให้ไดเ้รียนรู้ สะสมประสบการณ์ทางธุรกิจผา่นการท างาน จากการมุ่งเนน้ถึงการ
พฒันาภาวะผูน้ าและการบริหารจดัการ สถิติเฉล่ียของจ านวนชัว่โมงการฝึกอบรมต่อคนของกลุ่มบริษทั 
เฉพาะในด้านท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ การบริหารจดัการ และภาวะผูน้ า (Technical and Management & 
Leadership Training) ในปี 2560 จึงสูงถึง 26.49 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ซ่ึงสูงกวา่ท่ีก าหนดเป้าหมายไวท่ี้ 24 
ชัว่โมงต่อคนต่อปี  นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันาโครงสร้างสมรรถนะและอาชีพ  (Career and 
Competency Model) ซ่ึงเป็นกรอบในการระบุความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็น ส าหรับการปฏิบติังานท่ีดี และใน
อนาคตยงัสามารถน าขอ้มูลสมรรถนะของงานมาใช้ในการสรรหาและว่าจา้ง ตลอดจนการบริหารผลการ
ปฏิบติังาน และการบริหารพนกังานท่ีมีสมรรถนะสูง 

กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge Management) 

ในสภาวะท่ีขอ้มูลข่าวสารเป็นส่ิงส าคญัท่ามกลางกระแสการเปล่ียนจาก Hardware เป็น Software 
การพฒันาองคค์วามรู้และนวตักรรมส าหรับกลุ่มบริษทัฯ จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญั โดยองคค์วามรู้จะประกอบดว้ย
บทเรียน การพฒันา และเคล็ดลบั 

ในปี 2560 บริษทัฯ ไดมี้การจดัท า หลกัสูตรความรู้เร่ืองยางมะตอยส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีลากหลาย
ในองคก์รเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ มีความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเพียงพอในการ
ท างานซ่ึงจะสนบัสนุนการขยายธุรกิจ 

กำรส่งเสริมคุณค่ำหลกัขององค์กร (T-I-P-C-O Core Values) 

กลุ่มบริษทัฯ ตระหนกัว่า ในการปรับเปล่ียนองคก์รให้มีความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึนนั้น
พนกังานจะตอ้งแสดงออกอยา่งชดัเจนถึงพฤติกรรมในการปฏิบติัตามคุณค่าหลกั (T-I-P-C-O) ในทุกวนัของ
การท างาน 

ในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดส่ื้อสารถึงชุดพฤติกรรมตามหลกั T-I-P-C-O ซ่ึงรวมเรียกวา่ ทิปโก ้ เวย ์
(TIPCO’s Way) ไปยงับริษทัยอ่ยท่ีต่างประเทศดว้ย โดยกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้พนกังานเขา้มามีส่วนร่วม
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และส่งเสริมความเขา้ใจ และกิจกรรมการส่ือสารภายในโดยตวัแทนของฝ่ายบริหาร น าเสนอหลกัคิดท่ี
อธิบายคุณค่าหลกัองคก์รผา่นทางส่ือต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการคิดและการปฏิบติัส าหรับพนกังาน 

กลุ่มบริษทัฯ ส่งเสริมคุณค่าหลกัขององคก์ร โดยให้การยกยอ่งชมเชยการแสดงออกของพนกังานท่ี
สอดคลอ้งตรงกบัพฤติกรรมของคุณค่าหลกัไดเ้ป็นอยา่งดี 

กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำและลขิสิทธ์ิ 

บริษทัฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
ลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กำรปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทฯ 

• บนัทึก รายงานขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ ตามขอ้เทจ็จริง 

• เก็บรักษาขอ้มูล ด าเนินการตามก าหนดเวลาและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนดภายใตข้อ้บญัญติัของ
กฎหมาย 

• ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและ
ระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อประโยชน์ของบริษทัฯ เท่านั้น ห้ามใชเ้พื่อประโยชน์
ทางธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

• เก็บรักษา และไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษทัฯ 

• บริษทั มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต 

• ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ให้พน้จากการน าไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้
รับอนุญาต 

• ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เวน้แต่กรณีท่ีบริษทัฯ ได้
อนุญาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอ่ืนใด 

• ในการท างานพนกังานตอ้งดูแลรักษารายงาน ขอ้มูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และ
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ ไม่ใหถู้กล่วงละเมิด 

• พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษทัฯ ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึง ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาเม่ือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน หรือเม่ือไดรั้บการร้องขอจากบริษทัฯ 
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• ปฎิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศท่ีบริษทัฯ เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัฯ เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

• ไม่เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อบุคคลภายนอก 

• ไม่ใหค้  าแนะน าในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 

• หา้มพนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของบริษทัฯ ไปยงั
บุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้ 

ข้อพงึระวงั 

1) การบอกกล่าว น าเสนอ หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารของบริษทัในรูปแบบใด  ๆ แก่บุคคลท่ีไม่
เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกบริษทั 

2) การว่าจา้งหรือร่วมงานกบับุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษทัโดยไม่ไดมี้การตกลงอยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ท่ีเกิดจากทรัพย์สินทาง
ปัญญานั้นตามนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ก่อนด าเนินการ 

3) การท าซ ้ า ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร 

4) การเปิดเผยขอ้มูล หรือส่งผา่นขอ้มูลไปยงับุคคลหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

5) การใหข้อ้มูลท่ีเป็นข่าวลือ หรือขอ้มูลท่ีเป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์

9. กำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อท าหนา้ท่ี
พฒันาดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ โดยยดึหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยกรรมการ 4 คน (กรรมการอิสระ 2 คนและกรรมการบริหาร 
2 คน) ดงัน้ี 

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์   กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
4. นายจา๊คส์ มาร์แชล   กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

และนโยบาย 
4. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยยึดตามขอ้แนะน าของส านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะท าให้บริษทัฯ 
เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนืและเพิ่มมูลค่าแก่ผูถื้อหุ้น รวมทั้งจะเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายซ่ึง
รวมถึงผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจา้หน้ี ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ และ
ผูบ้ริหารจึงมีการส่งเสริมในบริษทั บริษทัย่อยและบริษทัร่วม อนัเป็นผลให้บริษทัฯ ได้รับการประเมิน
ภายใตโ้ครงการCorporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยปี 2560 โดยมีคะแนนร้อยละ 88 ในระดบั “ดีมาก” นอกจากนั้น บริษทัยงัไดรั้บ
คดัเลือกใหอ้ยูใ่นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100) อีกดว้ย 

9.1 นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 

คณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเคารพต่อผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการด าเนิน
ธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้จึงก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของกลุ่มบริษทัฯ เพื่อให้
คณะกรรมการกลุ่มบริษทัฯ ผูบ้ริหารและพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูน้ าทางจริยธรรม โดยก าหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหาร
จดัการ และก ากบัดูแลใหก้ลุ่มบริษทัฯ ประพฤติปฏิบติัตามแนวทางของจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว ้

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มีบทบาทส าคญัในการพฒันา ก ากบัดูแล กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ี
ส าคญั โดยพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและวางแนวทางการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม 

3. คณะกรรมการบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานดว้ย
ความรอบคอบและระมดัระวงัรับผิดชอบต่อการด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 
พร้อมมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนได้เสียควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคมในระดบั
สูงสุดตลอดเวลา 
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4. ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน โดยตระหนกัอยูเ่สมอวา่เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กลุ่มบริษัทฯ ท่ีจะส่งเสริมให้ผู ้ถือหุ้น ใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการ ใหท้  าหนา้ท่ีแทนตน และมีสิทธิในการตดัสินใจเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 

6. ด าเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของกลุ่มบริษทัฯและผูมี้ส่วนได้เสียทั้งใน
ปัจจุบนัและความคาดหวงัในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

7. ด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งในเร่ืองการเงินและไม่ใช่การเงิน อย่างถูกตอ้ง
เพียงพอ ทนัเวลา โปร่งใสและตรวจสอบได ้ผ่านช่องทางการส่ือสารแบบสองทางท่ีเหมาะสมเพื่อ
ประโยชน์ในการตดัสินใจแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย 1) ไดอ้ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้น
และนักลงทุนให้ได้รับสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงขอ้มูลท่ีเพียงพอเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและ
รายงานการประชุมท่ีควรไดรั้บ 2) ประธานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้เพื่อส่ือสารประเด็นต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปตามกฏเกณฑ์และ
หลกัธรรมาภิบาลท่ีดี โดยในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีร้อย
ละ 98.00 โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยโดยสิทธิของผูถื้อหุน้หลกั ๆ ประกอบดว้ย ดงัน้ี 

• มีสิทธิในการไดรั้บเงินปันผล เสนอวาระการประชุมกรรมการเพื่อการแต่งตั้งและอนุมติัวาระต่าง ๆ 
ตามอ านาจอนุมติั 

• ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจากประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออก
เสียงลงคะแนนได้ในวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา และยงัไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์
ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป 

• ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2561 และส่งค าถามล่วงหน้าโดยบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอและ
ส่งไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาโดย
ในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมว่า เป็นวาระท่ีก าหนด
โดยผูถื้อหุ้น ส่วนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุ
เป็นวาระ บริษทัฯ จะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทราบนอกจากน้ีในช่วงเวลา
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เดียวกันบริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ ล่วงหนา้โดยในกรณีน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
จะเป็นผูพ้ิจารณาเพื่อสรรหารวมกบับุคคลอ่ืนตามหลกัเกณฑ์การสรรหาบุคคลเขา้เป็นกรรมการ
บริษทัฯ จากนั้นจะไดเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาก่อน
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

• ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใชร้ะบบบาร์โคด้ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียนของผู ้
ถือหุ้นแต่ละรายท่ีได้จดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
ความสะดวกสบายในการประชุมและท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ี
ในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนั
การลงคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” เพื่อค านวณหกัออกจากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนทั้งหมด และส าหรับวธีิการนบัคะแนน บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็ว
สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อ
หุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
คณะกรรมการทั้งหมดซ่ึงจะมีการเลือกตั้งในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในกรณีท่ีมีบุคคล
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีพึงมี ให้ผูถื้อหุ้นเลือกตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลให้เขา้รับ
การเลือกตั้งไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

• ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ    หรือตั้งค  าถามในวาระ
ต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้รับทราบ
ขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ีในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยขอ้ซกัถามบริษทัฯ 
ไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้หค้  าตอบภายใตค้วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ 

• ก าหนดให้มีวาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาอนุมติัเป็น
ประจ าทุกปี และเพื่อทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รับโดย
แบ่งเป็นเบ้ียประชุม และโบนสักรรมการบริษทัฯ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

• หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเพียงพอต่อการตดัสินใจ นอกจากนั้น
รายงานการประชุมอธิบายถึงวธีิการการนบัคะแนน ผลการนบัคะแนนค าถามและขอ้เสนอแนะจาก
ผูถื้อหุน้ 
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• ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยทุกชุดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
เพื่อรายงานผูถื้อหุน้เก่ียวกบัสถานการณ์ต่าง ๆ 

• โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เช่น การถือหุ้นของ
คณะกรรมการรวมกนัไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ นอกจากน้ีจ านวน
หุน้รวมกนัของผูถื้อหุน้รายยอ่ยรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 36 จ านวนหุน้จดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 

การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ
หุ้นส่วนน้อย นกัลงทุนสถาบนัหรือ ผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นเร่ืองทา้ทายท่ีบริษทัฯ ค านึงถึงและพยายามสร้าง
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยดงัน้ี 

• ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 

• ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเสนอรายช่ือกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผา่นทางช่องทางของบริษทัฯ 

• มีการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการและขอ้บงัคบั
พนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานน า
ขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน ในปี 2560 ไม่มีกรณีของการ
น าเอาขอ้มูลภายในไปใช ้

• จรรยาบรรณบริษทัฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพยสิ์นของ  
บริษทัฯ หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจ าเพื่อ
ประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ  
บริษทัฯ 

• ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายจดัการบริษทัฯ และพนักงานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว 
ห้ามซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 21 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน
ประจ าปี (Blackout Period) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตาม
มาตรฐานดงักล่าว โดยกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการ บริษทัฯ ไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบโดยก าหนดเป็นวาระหน่ึงในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ ทุกไตรมาส 
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• รายการท่ีเก่ียวโยงท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติไดรั้บการอนุมติัตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลก ัทรพ ัยจ ์ากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นประจ าทุกปี รายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ท่ีนอกเหนือจากน้ีตอ้งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

• รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีต้องผ่านการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นจะต้องปฎิบติัตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 

• บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท า
ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไวใ้นรายงานประจ าปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์
ของคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ
หน่ึงแบบใดท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมโดยบริษทัฯ ไดจ้ดัท าหนงัสือมอบฉนัทะใน
รูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้ามแบบท่ีกระทรวงพาณิชย์
ก าหนด และผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผา่นทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ได ้
และบริษทัฯไดจ้ดัใหมี้อากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุน้ส าหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะอีกดว้ย 

• ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 21 
วนัเพื่อผูถื้อหุ้นจะไดมี้เวลาในการเตรียมตวัเขา้ประชุม โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลหนงัสือเชิญ
ประชุมบนเวบ็ไซตแ์ละส่งใหผู้ถื้อหุน้ก่อนวนัประชุม 30 วนัและ 21 วนั ตามล าดบั โดยหนงัสือเชิญ
ประชุมไดถู้กจดัท าทั้งภาษาไทยและองักฤษ 

• มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร และผู ้
ถือหุ้น จึงท าให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ หรือ
ผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นก็จะ
ไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหาร 
เป็นไป อยา่งยติุธรรมเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
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บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี คู่คา้รวมไปถึงคู่แข่งทางการคา้เน่ืองจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนบัสนุน
ใหบ้ริษทัฯ สามารถเกิดการแข่งขนัสร้างก าไรสร้างความส าเร็จดว้ยกนัโดยยึดหลกัจรรยาบรรณของบริษทัฯ
และยึดถือหลกัการท่ีจะต้องปฏิบติัอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาค ามัน่สัญญาในฐานะนิติบุคคลท่ี
จะตอ้งรักษาความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 

นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนด กฎหมาย กฎระเบียบ สัญญาและขอ้ตกลง  
ต่าง ๆ ท่ีท าข้ึนระหวา่งกนั เช่น สิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สิทธิในการไดรั้บใบหุ้น สิทธิใน
การตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียง เป็นตน้ 

ผูถื้อหุ้นทุกท่านจะไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมก่อนการประชุม โดยขอ้มูลดงักล่าวถูกเผยแพร่
บนเวบไซต์บริษทัฯ ก่อนเป็นเวลา 1 เดือน และถูกจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนการประชุม 
โดยสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชดัเจนในหนงัสือเชิญ
ประชุมของบริษทัฯ 

บริษทัฯ เช่ือว่าผูถื้อหุ้นเป็นเจา้ของบริษทัฯ จึงให้สิทธผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ผา่นกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะ
ไดรั้บการกลัน่กรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อไป 

พนักงำน 

กลุ่มบริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนบัสนุนให้วิสัยทศัน์และเป้าหมาย
ในปี 2563 ส าเร็จตามท่ีก าหนดไว ้จึงไดใ้ห้ความส าคญัในการยกระดบัดา้นการพฒันาพนกังานและสรรหา
พนกังานใหม่ท่ีมีความสามารถ กลุ่มบริษทัฯ ไดท้บทวนนโยบายการมอบหมายงานระหวา่งประเทศ โดยมี
วตัถุประสงค์ให้มีการโอนยา้ยพนักงานระหว่างส านักงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นการ
พฒันาผูน้ าท่ีมีความสามารถและส่งเสริมให้พนกังานมีความมัน่ใจในการแสดงศกัยภาพและทกัษะในการ
ท างาน 

กลุ่มบริษทัฯ ยงัมุ่งเน้นส่งเสริมสภาพแวดลอ้มในการท างานให้น่าอยู่และน่าท างาน ดว้ยการดูแล
สุขภาพอนามยั ความปลอดภยั สถานท่ีท างานของพนกังานอยา่งดีท่ีสุด รวมถึงการให้ผลตอบแทนท่ีจูงใจใน
ระดบัท่ีแข่งขนัไดก้บัตลาดแรงงาน 
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ลูกค้ำ 

เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มีความย ัง่ยืนและมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้ง
ดา้นการบริการ คุณภาพสินคา้และราคา จึงไดจ้ดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบข้ึนเพื่อให้บริการดา้นขอ้มูล
ความรู้ดา้นเทคนิคเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละการน าไปใชง้านแกไ้ขปัญหารับขอ้ร้องเรียนและขอ้แนะน าต่าง ๆ 

จากลูกคา้เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและความพึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้ 

• ผลิตสินค้าและบริการ ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งดี 

• ผลิตสินคา้และบริการโดยค านึงถึงวงจรชีวติของสินคา้และลดผลกระทบไม่ดีต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

• ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภณัฑ์ คุณลกัษณะต่าง ๆ ดา้นสุขภาพ 
และความปลอดภยั เป็นตน้ อย่างเป็นจริงไม่เบ่ียงเบน เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของลูกคา้และ
ผูบ้ริโภค 

• ก าหนดและปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมต่อกลุ่มบริษทัฯ และลูกคา้ 

• คุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของผูบ้ริโภค ผา่นกระบวนการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์

• ใหก้ารบริการ สนบัสนุนอยา่งฉบัไวเพื่อยติุขอ้ร้องเรียนและขอ้ขดัแยง้กบัผูบ้ริโภค 

• ปกป้องขอ้มูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตวัของลูกคา้และผูบ้ริโภค 

• ใหค้วามรู้แ ละสร้า งความตระหนกัแก่ลูกคา้ และผูบ้ริโภคเพื่อยกระดบัการจดัซ้ืออยา่งเป็นธรรม การ
บริโภคอยา่งย ัง่ยนื 

ข้อพงึระวงั 

1) ความสัมพนัธ์ระหวา่งลูกคา้ตอ้งไม่ลดทอนความสามารถในการท าธุรกิจอยา่งมืออาชีพ 

2) ใชค้วามระมดัระวงัในการให ้การรับของขวญัหรือการเล้ียงรับรอง ท่ีเกินความจ าเป็น 

เจ้ำหนี ้

บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้มืเงินตามขอ้ตกลงและหนา้ท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี 

• บริษทัฯ ได้ขออนุมติัจากคณะกรรมการส าหรับรายการกู้ยืมโดยน าเสนอเง่ือนไขการเงินท่ีส าคญั 
(Financial covenants) 
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• เม่ือสัญญาเงินกูถู้กด าเนินการ บริษทัฯ ก็ไดมี้การติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพื่อควบคุมให้รายละเอียดทุกอยา่ง
เป็นไปตามเง่ือนไขการกูย้มืเงิน 

• บริษทัฯ ไดท้บทวนถึงการปฎิบติัเง่ือนไขทางการเงินในทุก ๆ งวดการปิดงบ ณ ส้ินเดือน และผูส้อบ
บญัชีไดน้ าเสนอขอ้มูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส 

• ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ท่ีท าให้บริษทัฯ อาจจะไม่สามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขการกยู้ ืืมเงินได ้ฝ่ายบริหาร
จะไดรั้บแจง้ทนัที พร้อมทั้งหาวธีิการแกไ้ข 

คู่ค้ำ 

บริษทัฯ รักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ ยึดถือการ
ปฏิบติัตามสัญญาค ามัน่ท่ีใหไ้วก้บัคู่คา้ รวมถึงคุณภาพของสินคา้และการขนส่งตรงตามก าหนดเวลา 

• การจดัหา จดัซ้ือ ตอ้งปฏิบติัและด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ระเบียบ ขอ้ก าหนด และกระบวนการของ
บริษทั 

• เลือกคู่คา้ทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม โดยเลือกซ้ือสินคา้จากผูเ้สนอขายสินคา้ท่ีมีการแข่งขนัตามความ
เหมาะสม ทั้งในดา้นราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และเก็บบนัทึกขอ้มูลเพื่อสามารถตรวจสอบ
ไดใ้นภายหลงั 

• ในการจดัหา ใหพ้ิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอนัดบัแรก เวน้แต่เป็นกรณีท่ีตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญเฉพาะ
บุคคล(หรือเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการของบริษทั) 

ข้อพงึระวงั 

1) การเลือกผูข้ายสินคา้หรือบริการท่ีเป็นญาติพี่น้อง หรือมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัพนกังานของ กลุ่ม
บริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์

2) การไม่ค  า นึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีคู่คา้พึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม มาตรฐาน
อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

3) ผลประโยชน์ส่วนตวัท่ีอาจไดรั้บจากการคดัเลือกคู่คา้ เช่น การรับของก านลัท่ีไม่เหมาะสม 

คู่แข่งทำงกำรค้ำ 

บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกฎหมายและจรรยาบรรณของ
บริษทัฯ โดยการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ กบัคู่แข่งทางการคา้ 
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• ไม่กลัน่แกลง้หรือให้ร้ายคู่แข่งขนัทั้งทางตรงและทางออ้มไม่ข่มขู่ ไม่กีดกนัทางการคา้ อนัจะท าให้
คู่แข่งเสียโอกาสอยา่งไม่เป็นธรรม 

• รักษาความสัมพนัธ์กบัคู่แข่งขนั ดว้ยความระมดัระวงัเน่ืองจากคู่แข่งขนัอาจเป็นลูกคา้ของบริษทัในกลุ่ม
ได ้

• ไม่เปิดเผยขอ้มูล นโยบายดา้นราคา เง่ือนไขสัญญา รายการสินคา้ การวิจยัตลาด แผนการผลิต ก าลงัการ
ผลิตหรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเป็นขอ้มูลทางทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือความลบัของบริษทั 

• ไม่ล่วงละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งขนั 

• ไม่ท าความตกลงใดๆ กบัคู่แข่งขนัหรือบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะเป็นการลดหรือจ ากดัการแข่งขนัทางการคา้ 

ข้อพงึระวงั 

1) การท าความตกลงท่ีมีผลเป็นการจ ากดัทางเลือกของลูกคา้ในการซ้ือสินคา้ หรือการใชบ้ริการ 

2) ก าหนดราคา หรือเง่ือนไขการขายสินคา้ หรือบริการท่ีไม่เป็นธรรมต่อลูกคา้ 

กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
ลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กำรปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัท 

 บนัทึก รายงาน ขอ้มูลต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง สมบูรณ์ ตามขอ้เทจ็จริง 

 เก็บรักษาขอ้มูล ด าเนินการตามก าหนดเวลาและหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทั ก าหนดภายใตข้อ้บญัญติัของ
กฎหมาย 

 ใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและ
ระเบียบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และเพื่อประโยชน์ของบริษทั เท่านั้น ห้ามใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตวัของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมือง 

 เก็บรักษา และไม่ยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชร้หสัผา่นส าหรับเขา้ใชง้านระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของบริษทั 

 บริษทั มีสิทธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์  และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น การรับส่งขอ้มูล การเก็บขอ้มูลโดยไม่จ  าเป็นตอ้งไดรั้บอนุญาต 
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 ปกป้องและดูแลรักษา ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทัให้พน้จากการน าไปใช ้หรือเผยแพร่โดย
ไม่ไดรั้บอนุญาต 

 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบติังานตามหน้าท่ีถือเป็นทรัพยสิ์นของบริษทั เวน้แต่กรณีท่ีบริษทั ได้
อนุญาตอยา่งชดัเจนวา่ใหถื้อเป็นผลงานของผูคิ้ดคน้ ผูป้ระดิษฐ ์ผูว้จิยั หรือบุคคลอ่ืนใด 

 ในการท างานพนกังานตอ้งดูแลรักษารายงาน ขอ้มูล สูตรสถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และ
ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ไม่ใหถู้กล่วงละเมิด 

 พนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่บริษทัทั้งหมด เม่ือพน้สภาพจากการ
เป็นพนกังาน หรือเม่ือไดรั้บการร้องขอจากบริษทั 

 ปฎิบติัตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศท่ีบริษทั  เขา้ไปด าเนินธุรกิจ โดยปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง 

 ไม่เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อบุคคลภายนอก หรือผูท่ี้
ไม่เก่ียวขอ้ง 

 ไม่ให้ค  าแนะน าในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการงานท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

 ห้ามพนกังานและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล เปิดเผยหรือส่งผา่นขอ้มูลหรือความลบัของบริษทัไป
ยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ง เพื่อนฝงู เป็นตน้ 

ข้อพงึระวงั 

1. การบอกกล่าว น าเสนอ หรือเปิดเผยขอ้มูลหรือเอกสารของบริษทัในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกบริษทั 

2. การวา่จา้งหรือร่วมงานกบับุคคล หน่วยงาน หรือนิติบุคคลนอกบริษทัโดยไม่ไดมี้การตกลง
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเร่ืองของสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาและผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
ทรัพยสิ์นทางปัญญานั้นตามนโยบายทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั ก่อนด าเนินการ 

3. การท าซ ้ า ดดัแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มีเหตุสมควร 

4. การเปิดเผยขอ้มูล หรือส่งผา่นขอ้มูลไปยงับุคคลหรือสถานท่ีอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีรับผดิชอบ 

5. การใหข้อ้มูลท่ีเป็นข่าวลือ หรือขอ้มูลท่ีเป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์
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นโยบำยสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ 
เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงก าหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะคุม้ครอง
พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
1. ด าเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อช้ีบ่ง ป้องกัน และด าเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนท่ีเกิดข้ึนไม่วา่จะเป็นผลกระทบดา้นกฎหมาย หรือหลกัการปฏิบติัระหวา่งประเทศ ซ่ึงเป็น

ผลกระทบท่ีมีต่อผูมี้ส่วนได้เสีย นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิ

มนุษยชนและหามาตรการในการด าเนินการกบัผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเหล่านั้น 

2. ปฏิบติัหรือพฒันากลไกส าหรับการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ด้านสิทธิมนุษยชน  เพื่อประโยชน์

ร่วมกนัของกลุ่มบริษทัฯ และผูมี้ส่วนได้เสีย ได้แก่ ผูผ้ลิตสินคา้และวตัถุดิบ พนักงานและลูกคา้ 

เพื่อให้ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ มีความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ

มนุษยชนท่ีตรงกนั  

3. ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ทั้งหมด โดยจะไม่เลือกปฏิบติัต่อ

บุคคลใด ๆ ในเร่ืองแนวคิดและมุมมอง เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ 

อายุ ความทุพพลภาพ หรือ สถานภาพอ่ืนใดท่ีถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน รวมทั้งยกระดบัของความ

ตระหนกัดา้นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผูด้อ้ยโอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ  

4. ให้ความเคารพและด าเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมของพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัฯ  

5. ใหค้วามเคารพในการรักษาความปลอดภยัส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหง  

ต่าง ๆ และเสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานท่ีท างาน 

6. ให้ความส าคญั ด าเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการท างานของพนักงาน ปรับปรุง

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ท่ีตอ้งประกอบดว้ยหลกัมนุษยธรรม สุขภาพและความปลอดภยัของ

พนกังาน ปราศจากการบงัคบัใชแ้รงงานและแรงงานเด็ก 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการทบทวนสวสัดิการ และผลตอบแทนของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอ นอกเหนือจากการน าเสนอระบบเงินเดือน โบนสั และกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อดึงดูด รักษาและ
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สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานท่ีมีความสามารถสูงในองค์กรและด้วยเหตุน้ี กลุ่มบริษทัฯ จึงได้ทบทวน
นโยบายการมอบหมายงานระหวา่งประเทศ เพื่อจดัระบบการใหเ้งินเดือนและผลตอบแทนในต่างประเทศ ท่ี
เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและระดบัความกนัดารในประเทศซ่ึงพนักงานได้รับมอบหมายให้ไป
ปฏิบติัหนา้ท่ี 

นโยบำยกำรจัดซ้ือจัดหำอย่ำงยัง่ยืน 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์มีความมุ่งมัน่ในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่มบริษทัฯ 
เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงก าหนดนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และบริการตั้งแต่
ผูผ้ลิต ผูใ้หบ้ริการ ผูจ้ดัจ  าหน่าย การใชง้านและการผลิต เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ ดงัน้ี 
1. ส่งเสริมใหเ้กิดการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเป็นธรรม ทั้งในดา้นราคาคุณภาพ การส่งมอบ การจดัท าสัญญา 

2. ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาคู่คา้ในห่วงโซ่คุณค่า ทั้งการสร้างความตระหนกั การประยุกตใ์ชห้ลกัการ

จดัซ้ือจดัจา้งอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

3. ส่งเสริมใหเ้กิดการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการ จากผูผ้ลิตผูใ้ห้บริการ และผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้และ

บริการ ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานหรือเทียบเท่า ในด้านส่ิงแวดล้อมหรือความรับผิดชอบต่อ

สังคม 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และหรือบริการ จากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจ  าหน่ายในทอ้งถ่ิน

หรือบริเวณใกลเ้คียงกบักลุ่มบริษทัฯ 

5. ส่งเสริมให้พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งบูรณาการในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งสินคา้และบริการทางดา้น

จรรยาบรรณ ส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยั ความปลอดภยั สิทธิมนุษยชนและสังคม 

6. ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างต่อเน่ืองโดยอาศยัตวัช้ีวดัท่ีสัมพนัธ์กบั

สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยขอ้มูลตอ้ง
ถูกเปิดเผยอย่างถูกตอ้ง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ขอ้มูลท่ีเปิดเผยประกอบดว้ย โครงสร้างการถือหุ้น 
ประวติักรรมการ ผลประกอบการและความเส่ียง รวมถึงเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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• บริษทัฯ ได้เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องรายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ซ่ึงเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้มูลท่ีเปิดเผยประกอบดว้ย โครงสร้างการถือหุ้น ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ การถือหุ้นของกรรมการและผูบ้ริหารพนัธกิจและวิสัยทศัน์ ผลประกอบการของแต่ละ
หน่วยงานรวมถึงความเส่ียง นอกจากน้ียงัรวมถึง ประวติักรรมการ สถิติการเขา้ร่วมประชุม การ
อบรม การถือหุน้และค่าตอบแทน 

• ผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อ ส านกังานก.ล.ต. เม่ือมีการซ้ือ ขาย และ
โอนหุ้นของบริษทัฯ ตามประกาศเร่ือง การจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง
กรรมการ ผู ้บริหารและผู ้สอบบัญชี ท่ี สจ. 12/2552 โดยรายงานจะถูกส่งให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

• กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของส านกังาน 
ก.ล.ต. โดยให้เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะให้กรรมการและผูบ้ริหารน าส่งขอ้มูล
ส่วนได้เสียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯ ลงนามรับทราบและ
จดัส่งรายงานใหป้ระธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 
ตามประกาศของบริษัทฯ เร่ือง หลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร               
ท่ี 006/2552 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2552 

กจิกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ 

ขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์จะถูกเปิดเผยบน www.tipcoasphalt.com /investor_news.aspx การ
เปิดเผยขอ้มูลนั้นจะยึดแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและโครงการนกัลงทุนสัมพนัธ์ยอดเยี่ยม (“Best IR 
Awards”) ในปี 2560 บริษทัฯ มีคะแนน Best IR Award ในส่วนการเปิดเผยขอ้มูลเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 73.33 
เป็นร้อยละ 75.19 บริษทัฯ มีความยินดีตอ้นรับในการนดัพบกบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุนนกัวิเคราะห์ ผูจ้ดัการ
กองทุน ซ่ึงในปี 2560 ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมพบปะเพือ่แลกเปล่ียนขอ้มูลต่าง ๆ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

• เขา้ร่วมกิจกรรมงานท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศประกอบดว้ย งานบริษทัจดทะเบียนพบผู ้
ลงทุน (Opportunity Day) เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2560 วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2560 วนัท่ี 17 สิงหาคม 
2560 และวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 และงาน Thailand Focus 2017 วนัท่ี 30 สิงหาคม 2560 
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• จดัประชุมนกัวเิคราะห์ 4 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 วนัท่ี 16 สิงหาคม 
2560 และวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2560 

• เขา้ร่วมกิจกรรมพบกองทุนในประเทศท่ีจดัโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กิจกรรม TISCO CEO Insight 
วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 กิจกรรม Non deal Roadshow จดัโดยบริษทัหลกัทรัพย  ์ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) 
จ ากดั วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมบริษทัฯ พบนกัลงทุนจดัโดยบริษทัหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั 
จ ากดั  

• ใหส้ัมภาษณ์ในรายการ Business Model ทางช่อง Money Channel วนัท่ี 19 กนัยายน 2560 

• ใหส้ัมภาษณ์ในรายการ Money Talk Weekly ทางช่อง Money Channel วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2560 

• ร่วม Roadshow ต่างประเทศหน่ึงคร้ัง เม่ือวนัท่ี 24-25 พฤษภาคม 2560 ในงาน Pulse of Asia 
Conference in Hongkong ท่ี โรงแรม Island Shangri-la Hotel ท่ีประเทศฮ่องกง จดัโดยบริษทั DBS 
Vickers Securities 

• จดังานเยีย่มชมโรงงาน (“Site visit”) ส าหรับนกัวเิคราะห์ วนัท่ี 4 ตุลาคม 2560 ท่ีโรงงานพระประแดง 

• กฎเกณฑ์ท่ีเ ก่ียวข้องและข้อเสนอแนะจากนักลงทุนจะถูกรายงานไปยังผู ้บริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง 

• จดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกบันกัลงทุน ผูต้อ้งการทราบ
ขอ้มูลโดยติดต่อท่ีโทรศพัท์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363 หรือทาง E-mail: 
investors@tipcoasphalt.com 

นโยบำยกำรร้องเรียน 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท ์ คาดหมายว่าพนกังานทุกคนจะร่วมกนัสอดส่องดูแลการปฏิบติัตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยสนบัสนุนให้มีการ
สอบถามกรณีมีขอ้สงสัย หรือขอ้งใจเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนกังาน
ทุกคนร้องเรียนเม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัฯ หรือสอบถามขอ้
ขอ้งใจไดท่ี้ เลขานุการบริษทัฯ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีการแจง้เร่ืองการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณให้พนกังานทุกคนทราบ ใน
กรณีท่ีพนกังานพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ สามารถสอบถามขอ้สงสัย หรือส่งขอ้
ร้องเรียนรายงานผา่นทางโทรศพัท ์อีเมลล ์จดหมาย หรือแจง้เป็นการส่วนตวั ยงับุคคลดงัต่อไปน้ี 
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1 กรรมการบริษทั 

2 ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

3 ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

4 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

เม่ือบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ได้รับขอ้ร้องเรียน จะตอ้งแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และหรือ
กรรมการผูจ้ดัการทราบ ภายใน 24 ชัว่โมงบริษทัฯ จะเร่ิมด าเนินการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนทั้งหมดอยา่ง
รวดเร็วและเป็นความลบัเท่าท่ีสามารถท าได ้

กลุ่มบริษทัฯ คาดหวงัวา่พนกังาน จะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบดว้ยกฏหมายต่อขอ้
กล่าวหาวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 

มำตรกำรคุ้มครองและบรรเทำควำมเสียหำย 

ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือผูท่ี้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริงจะไดรั้บความคุม้ครอง
ตามหลกัเกณฑ ์นโยบายการเปิดโปงความผดิท่ีบริษทัฯ ไดก้ าหนดไว ้ดงัน้ี 

• สามารถเลือกท่ีจะเปิด เผยหรือไม่เ ปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน หรือ ผูใ้ห้
ความร่วมมือในการรายงานหากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผูส้อบสวนท่ีไดรั้บมอบหมายหน้าท่ี
จากบริษทัฯ เพื่อประโยชน์ของการสอบสวนนั้น ๆ 

• บริษทัฯ จะถือวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บการรายงานหรือร้องเรียนมาเป็นความลบั  หรืออาจเปิดเผยเท่าท่ี
จ  าเป็น โดยจะไม่ใหก้ระทบถึงผูร้ายงาน ผูร้้องเรียนหรือ ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ 

• มาตรการคุม้ครองท่ีเหมาะสม จะถูกน ามาใช้ หากผูร้ายงานผูร้้องเรียน ผูท่ี้ให้ความร่วมมือ เห็น
วา่อาจจะไดรั้บความไม่ปลอดภยั 

• ผูร้ายงาน ผูร้้องเรียน ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ จะไดรั้บการบรรเทาความเสียหายดว้ยความเป็นธรรม 
หากตนเองไดรั้บความเดือดร้อน 

ควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการได้ยึดมั่นต่อหน้าท่ีตามหลัก Fiduciaries duties ในการบริหารจดัการเพื่อ
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

• โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดี คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีความรู้จากอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกรรมการ
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อิสระ 7 คน ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และผูบ้ริหารได้มีการก าหนดอย่างชดัเจนและเผยแพร่ผ่านรายงานประจ า ปี เง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดของการด ารงต าแหน่งการเป็นกรรมการสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
เช่น กรรมการไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษทั 

• คณะกรรมการไดมี้การอนุมติันโยบายก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รายงานประจ าปี และจรรยาบรรณ
บริษทั ซ่ึงไดมี้การเผยแพร่บนเวบ็ไซตค์ณะกรรมการไดม้อบหมายให้คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีติดตามเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณบริษทัพร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการได้ก าหนดและทบทวนพนัธกิจและวิสัยทศัน์ พร้อมทั้งมีการทบทวนกลยุทธ์
องคก์รประจ าปีหรือแลว้แต่เห็นสมควร 

• คณะกรรมการไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในการดูแลควบคุมระบบควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ 

• คณะกรรมการไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดตอบแทนในการดูแลควบคุม 
การแต่งตั้งกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทน และแผนการสืบทอดผูบ้ริหาร 

• คณะกรรมการไดส้นบัสนุนให้กรรมการให้เขา้ร่วมการอบรมอย่างต่อเน่ือง ในปี 2559 นาย
ชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ เขา้ร่วมงาน “SET100 ผนึกก าลงัประชารัฐ” กบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดมี้การเสนอคณะกรรมการเก่ียวกบัการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรมการชุดยอ่ยทั้งรายคณะและรายบุคคล 

9.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองโดยเฉพาะใน
ดา้นต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯ มี 4 ชุด 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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1. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้จดัตั้ งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหน้าท่ีแทนคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารและด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย
กรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน   ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์   กรรมการบริหาร 

3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการบริหาร 

4. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร 

5. นายอูกส์ เดอชองส์   กรรมการบริหาร 

6. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด    กรรมการบริหาร 

7. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย  กรรมการบริหาร 

8. นายเธียร่ี อแลง ซิมง เดอเฟรน  กรรมการบริหาร 

9. นายจา๊คส์ มาร์แชล   กรรมการบริหาร/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ก าหนดไวโ้ดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าท่ีบริหารสูงสุดในการก าหนด
นโยบายการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ในขณะท่ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มีอ านาจใน
การน านโยบายไปปฏิบติัขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้คณะ
กรรมการบริหารรับผดิชอบในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีจะมีข้ึน และให้ค  าปรึกษาแก่
คณะกรรมการบริษทั 

2. ก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทั และ 

3. บริหารจดัการ และก าหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษทั และตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎและขอ้บงัคบัน้ี 

เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในกฎและขอ้บงัคบัน้ี การด าเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการ
บริหารจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบเป็นจ านวนสามในส่ีของกรรมการบริหารทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมหรือ
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ไดรั้บมอบฉนัทะและตอ้งมีกรรมการบริหารของแต่ละกลุ่มตามท่ีไดก้ าหนดในขอ้ 2 (“กรรมการบริหารส่วน
ใหญ่”) และการตดัสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและขอ้บงัคบัน้ี (เวน้แต่การตดัสินใจซ่ึง
จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยผูถื้อหุ้นของบริษทั ตามท่ีก าหนดไวโ้ดยชดัเจนในขอ้บงัคบัของบริษทั หรือใน
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัหรือซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ตามท่ีก าหนดไว้
อยา่งชดัเจนในกฎและขอ้บงัคบัน้ี) ให้มีผลผูกพนับริษทัและผูบ้ริหารของบริษทั คณะกรรมการบริหารอาจ
ยืน่ค  าขอเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นคร้ังคราว โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหาร
ส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษทัให้สัตยาบนั ค ายืนยนั หรือการอนุมติัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด หรือใน
เร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารไดร้้องขอหรือไดด้ าเนินการ 

เร่ืองซ่ึงมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 

1. การเขา้ท าสัญญาใหสิ้ทธิในทางการคา้ใด ๆ แก่ผูจ้  าหน่ายหรือผูข้ายเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ
บริษทัจะก าหนดข้ึน 

2. การวา่จา้ง การเล่ือนต าแหน่ง และการเลิกจา้งบุคลากรซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง 

3. จดัเตรียมและน าเสนอขอ้เสนอเก่ียวกบัการควบรวมบริษทักบัองคก์รทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ หรือ
การก่อตั้งบริษทั หรือห้างหุ้นส่วนในลกัษณะท่ีเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัและองคก์รใด ๆ 
ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

4. นโยบายเก่ียวกบัเงินเดือน และค่าจา้งของเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้งของบริษทัฯ รวมทั้งท่ีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์และสวสัดิการ 

5. นโยบายดา้นการตลาดและการขาย 

6. จดัเตรียมและน าเสนองบประมาณดา้นก าไรและขาดทุนประจ าปีประมาณการกระแสเงินสด
ประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนดา้นการลงทุนและการจ าหน่ายจ่าย
โอนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั 

7. การเขา้ท าธุรกรรมใดๆ โดยบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยใดภายใตง้บประมาณดา้นก าไรและขาดทุน
ประจ าปี แผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงินซ่ึงได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ 

8. การเขา้ท าธุรกรรมใดๆ โดยบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยใดภายใตแ้ผนดา้นการลงทุนและการ
จ าหน่ายจ่ายโอนทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษทัยอ่ยบริษทัหน่ึงบริษทัใดของบริษทัฯ 
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10. การยืน่และเขา้ร่วมในการประกวดราคา การลงนามในสัญญาจดหมายโตต้อบ หรือเอกสารซ่ึงมี
ผลผกูพนับริษทัฯ 

11. การเป็นผูแ้ทนของบริษทัฯ และด าเนินการในนามของบริษทัฯ กบับุคคลภายนอก บุคคล
สาธารณะหรือบุคคลธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนทอ้งถ่ินต่าง ๆ 

12. การมอบหมายต่อแก่ผูรั้บประโยชน์พร้อมวิธีการหรือเคร่ืองมือความช านาญ และอ านาจท่ี
จ าเป็น ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นวา่เพื่อให้ทนักาล ทนัเวลาส าหรับระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการบริหารจะก าหนดอนัเก่ียวขอ้งกบักฎและขอ้บงัคบัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั และ 

13. กระท าการใด ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัท่ีใชบ้งัคบัในปัจจุบนั 
ยกเวน้การอนุมติัในกรณีดงัต่อไปน้ีใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

• การเขา้ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซ่ึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

• การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยท่ี์ส าคญัซ่ึงเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

• รายการใด ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติั 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

บริษทัฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมาจาก
กรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการตรวจสอบ 

นายโจเซฟ ซูเซ    เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน โดยนายปานเฉลิม สุธาธรรม จบการศึกษาดา้นบญัชี (B.S. 
Accounting) จาก Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ โดยตรง มีวาระการท างาน 3 ปี 
จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือ จะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิมโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือครบ
ก าหนดวาระ 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก หรือเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งสอบทานค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว 
ในการน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ี เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั  ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่ง
นอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
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6.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎบตัร (charter) 

6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

กำรสรรหำกรรมกำรตรวจสอบ 

1. ให้คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัอิสระจ านวนอย่างนอ้ย 3 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ดา้นบญัชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
คดัเลือกกนัเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน 

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 

3. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด าเนินงานและข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออก พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ หรือ
ถึงคราวออกตามวาระ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนด 

6. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 
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3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการบริหาร 1 
ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยแต่งตั้งให้ 1 ในกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

1. นายนพพร เทพสิทธา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. นายจา๊คส์ ปาสตอร์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

1. พจิารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลทีม่ีคุณสมบติั เหมาะสมเป็นกรรมการบริษทัฯ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลทีม่ีคุณสมบติั เหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณากลัน่กรองและเสนออตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ ท่ีด ารงต าแหน่งอยูเ่สนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมติั 

4. พิจารณากลัน่กรองหลกัเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนสัของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหารท่ีด ารงต าแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั 

นโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทภำยนอกบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) ของกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่ กรรมกำรผู้จัดกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่
บริษทัย่อยและบริษทัร่วม ของบริษทัฯ ได้ ทั้งน้ีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั โดยท่ีไม่ไดส่้งผลกระทบ
ต่อการปฎิบติัหนา้ท่ี 
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คณะกรรมการบริษทัเล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษทัได้รับประโยชน์สูงสุดในกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงจะสามารถอุทิศเวลาส าหรับการปฏิบติัหนา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายวา่ ห้ามมิให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัย่อยและบริษทัร่วม
ของบริษทัฯ 

ค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่กรรมกำรผู้จัดกำรและกรรมกำรบริหำร 

การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหาร
เป็นอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนในการน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยมีแนวทางการพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. ผลการปฏิบติังาน ค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะแปรผนัตามการบรรลุผลส าเร็จของเป้าหมายกล
ยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีการประเมินผลจากตวัช้ีวดัความส าเร็จดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ ดา้น
กระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้พฒันา 

2. แผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทั ท่ีสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของผูถื้อหุ้น และวิสัยทศัน์ปี 2563 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัธุรกิจและผูถื้อหุน้ 

3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกบัขอ้มูลบริษทัจด
ทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนสัตามผลงานเป็นหลกั เพื่อให้
สามารถแข่งขนัไดก้บับริษทัอ่ืน ๆ 

โครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง 

ค่าตอบแทนดงักล่าวประกอบดว้ยค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือน ซ่ึงมีการทบทวนปีละ
หน่ึงคร้ัง และโบนสัตามผลการปฏิบติังาน ซ่ึงแปรผนัตามความส าเร็จของผลงานรายปี และค่าตอบแทนท่ี
เป็นผลประโยชน์อ่ืน ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและประกนัชีวิต สิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้ของบริษทัในราคาท่ีก าหนดไว ้(Employee stock options) เป็นตน้ 

แผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้
รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั ทั้ งน้ี



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                               แบบ 56-1 

96 
 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อ
บริหารงานบริษทัฯใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

ผู้บริหำร 

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีจ านวน 16 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายสมจิตต ์เศรษฐิน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

2. นายจา๊คส์ ปาสตอร์  กรรมการบริหาร 

3. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายอูกส์ เดอชองส์   รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายธุรกิจการคา้ระหวา่ง 

ประเทศ 

5. นายเธียร่ี อแลง ซิมง เดอเฟรน รองกรรมการผูจ้ดัการ - สายธุรกิจการคา้และ 

พฒันาธุรกิจต่างประเทศ 

6. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย รองกรรมการผูจ้ดัการ - สายธุรกิจการคา้และปฏิบติัการ 

ต่างประเทศ 

7. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด   รองกรรมการผูจ้ดัการ – สายบญัชีและการเงิน 

8. นายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร  กรรมการบริหาร 

9. นายจา๊คส์ มาร์แชล  ผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการ - ฝ่ายการเงินต่างประเทศ 

การประกนัภยัและกฎหมาย 

10. นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินองคก์ร 

11. นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซคัส์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ 

12. นายชาญชยั โลหะประธาน  ผูอ้  านวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ 

13. นายสุพฒัน์ พิพิธวรรณ   ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ 

14. นางพนัธ์สิริ สุตเธียรกุล    ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารภาพลกัษณ์องคก์ร 

และกิจกรรมเพื่อสังคม 
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15. นายสรนารถ นนัทมนตรี   ผูอ้  านวยการฝ่ายการคา้ระหวา่งประเทศ 

16. นางอุดมพร พนัธ์แพทย ์ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

กำรประเมินผลกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่และผู้บริหำรระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประเมินการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษทัฯ การปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการ
บริษทัฯ การวดัผลการปฏิบติังานตาม Balanced Scorecard (BSC) และสภาพแวดลอ้ม ทางเศรษฐกิจและ
สังคม หลงัจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการบริหาร และน าเสนอจ านวนค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ท่ีถูกจดัท าและ
เผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

แบบประเมินตนเองของกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 

ประกอบด้วย 3 หมวด คือ 

1. ความคืบหนา้ของแผนงาน 

2. การวดัผลการปฏิบติังาน 

3. การพฒันา CEO 

4. คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

คณะกรรมการบริษทัฯ แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเพื่อปรับปรุงการปฏิบติัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน
คณะกรรมการดงักล่าวประกอบดว้ยกรรมการ 4 ท่าน (ซ่ึง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่านเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการบริหาร) ดงัน้ี 

1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. นายจา๊คส์ มาร์แชล    กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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วำระกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

1. ให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถไดรั้บเลือกให้
เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอีก 

2. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออกพน้จากต าแหน่งกรรมการ
บริษทัหรือถึงคราวออกตามวาระ 

3. เม่ือกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดท่ีกรรมการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดีไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดจ้นครบวาระ ซ่ึงมีผลให้จ  านวนกรรมการนอ้ยกว่า
จ านวนกรรมการท่ีก าหนด คือ 3 คน คณะกรรมการบริษทัฯ ควรแต่งตั้งกรรมการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีใหม่ใหค้รบอยา่งชา้ภายใน 3 เดือน โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
แทนอยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีดีซ่ึงตนแทน 

อ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

1. เสนอแนวปฏิบติัดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

2. ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษทัฯ ในเร่ืองเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

3. ดูแลการปฏิบติังานของกรรมการ และฝ่ายจดัการ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีและนโยบาย 

4. ทบทวนแนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ โดยยดึตามขอ้แนะน าของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

9.3 กำรสรรหำและกำรแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

(1) คณะกรรมกำรอสิระ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 7 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 

1. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 

2. นายโก บนั เฮง็ 

3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 

4. นายนพพร เทพสิทธา 

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์
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6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม 

7. นายนิพนธ์ สุทธิมยั 

นิยำม “กรรมกำรอสิระ” ของบริษัทฯ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนิยามของกรรมการบริษทัฯ ไวต้ามหลกัเกณฑ์ 
เร่ือง “กรรมการอิสระ” ซ่ึงก าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดย “กรรมการอิสระ” ของบริษทัฯ หมายถึงกรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยนบัรวมการถือหุ้นของ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอ่ืนผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่ง
อิสระ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ กบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ 
ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

โดยความสัมพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการหรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึง
พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัฯ หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
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ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ี เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน โดยให้นบั
รวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนัดว้ย 

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วมผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั (ถือหุน้เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้น
ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยนบัรวมผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย) ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทั
ร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สังกดัอยู ่ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ 
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย ทั้งในปัจจุบนัและก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ ของบริษทัฯ 
หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
บริษทัฯ 

หลกัเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรอสิระ  

คณะกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งตามหลกัเกณฑ์ขอ้ก าหนดของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี  

1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ
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ประโยชน์ขององคก์รเป็นหลกัโดยไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยหรือตนเอง 

2. มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดงัต่อไปน้ี  

2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ บริษทัในเครือ 
บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลท่ี เก่ียวขอ้งกนั
ตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์  

2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ าหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงักล่าวมาแลว้เป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

2.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้ งมาให้ เ ป็นตัวแทนเพื่อ รักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่  

2.5 เปิดเผยความสัมพนัธ์ใด ๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทัฯ  

(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ให้
รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯ มีแผนการ
สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่ออนุมติั ทั้งน้ี
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อ
บริหารงานบริษทัฯ ให้มัน่คงและก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง โดยจ านวนกรรมการท่ีมาจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
บริษทัโคลาส เอสเอ จ านวน 4 ท่าน และบริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ  ากดั (มหาชน) จ านวน  3 ท่าน ในการเลือกตั้ง
กรรมการบริษทัวธีิการเลือกตั้งกรรมการไวด้งัน้ี 

1) ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
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2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนน
เสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 

3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดและเป็น
ผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
โดยการมอบฉนัทะหรือมาประชุมดว้ยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผูไ้ดรั้บการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

4) กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส าหรับการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ
ของตนเอง 

9.4    กำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม โดยการส่ง
ตวัแทนบริษทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารในบริษทันั้น ๆ ตามเอกสารแนบ 2 

9.5  กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้ก าหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายจดัการบริษทัฯ และพนกังาน ใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว ห้ามบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี (Blackout Period) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตาม
มาตรฐานดงักล่าว โดยกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายจดัการบริษทัฯ ไดร้ายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยใ์ห้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยก าหนดเป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ ทุกไตรมาส 

มาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ โดยคณะกรรมการก าหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษทัและ
แนวทางป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดนโยบายเร่ืองการซ้ือขายหลกัทรัพยข์อง
บริษทัและวธีิการรายงานเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีมีส่วนรู้ขอ้มูลภายในใชเ้ป็นแนวปฏิบติั 

ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยต์ามขอ้ก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. จดัส่งรายงานดงักล่าวต่อคณะกรรมการเป็นประจ า มีการแจง้แนวทางและนโยบายขา้งตน้
ให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบติั ติดตามผลการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ การเปิดเผยขอ้มูลส่วนได้เสียของ
กรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ ก าหนดแนวทางใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูล
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ส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งต่อคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถตดัสินใจเพื่อประโยชน์
โดยรวมของบริษทั สอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย ์

ก าหนดให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบท่ีจะให้กรรมการและผูบ้ริหารน าส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สีย
ของตนและผูเ้ก่ียวขอ้งภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทัฯลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้ประธาน
คณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน ตามประกาศ 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ี 006/2552 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 
2552 

กำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึง
ไม่ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการ
ถือหุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการ
ถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯ อยา่งครบถว้น 

2. มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 
และผูถื้อหุ้น จึงท าให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ 
หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุมหรืองดออกเสียงเพื่อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ 
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

3. การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการและ
ขอ้บงัคบัพนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือ
พนกังานน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

4. จรรยาบรรณบริษทัฯ ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนกังานใชท้รัพยสิ์นของ 
บริษทัฯ หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูลติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจ า
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน  โดยไม่มีเหตุอนัควรและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้
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การก าหนดใหก้รรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
แทนได้ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนไปยงัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงผา่น E-mail: ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาด าเนินการตามความ
เหมาะสมในแต่ละเร่ือง 

บริษัทก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ต้องรายงานการซ้ือ-ขายหุ้น/ถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบทุกๆ ไตรมาสบริษทัฯ ไดอ้อกประกาศ เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ท่ี 006/2552 ลงวนัท่ี 18 สิงหาคม 2552 
โดยท่ีมาตรา 89/14 แห่งพระบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้ง
รายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนไดเ้สียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อยทั้งน้ี เพื่อให้บริษทัมีขอ้มูลประกอบการ
ด าเนินการตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงเป็นรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์และอาจน าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้ นอกจากน้ี การท่ี
กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงัและซ่ือสัตยสุ์จริต  (Fiduciary Duties) ซ่ึงตอ้ง
ตดัสินใจโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มในเร่ืองท่ีตดัสินใจ ขอ้มูลในรายงานดงักล่าว จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการติดตามดูแลใหก้ารท าหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวดว้ย 

ทั้งน้ี กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานภายใน 3 สัปดาห์หลงัจากด ารงต าแหน่ง และรายงานการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ภายใน 15 วนัท าการ โดยเลขานุการบริษทัฯ ลงนามรับทราบและจดัส่งรายงานให้
ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัหลงัจากไดรั้บรายงาน 
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กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรบริษัทแบบรำยคณะ และรำยบุคคล 

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จดัท าและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์โดยแบบ
ประเมินดังกล่าวประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายคณะ 2) แบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัแบบรายบุคคล วตัถุประสงคห์ลกัของแบบประเมินตนเอง คือ เพื่อ
ประเมินการท าหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัโดยรวมทั้งคณะและกรรมการแต่ละท่านแบบรายบุคคล เพื่อ
ทบทวนการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบัการควบคุมดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการดงัน้ี 
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คณะกรรมการบริษทัประเมินตนเองผา่นแบบประเมินท่ีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

1. เลขานุการบริษทัสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทั
ทุกท่าน 

2. เลขานุการบริษทัรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทั และด าเนินการปรับปรุงการ 
ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคลประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 
3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล) 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ (แบบรายคณะ) 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (แบบรายคณะ) 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร (แบบรายคณะ) 

โดยผลการประเมินคณะกรรมการบริษทัรายคณะและรายบุคคล มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.85 คะแนน 
จาก 4 คะแนน และ 3.92 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามล าดบั 

กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีตามโครงการส ารวจและติดตาม 
พฒันาการดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน (CGR) โดยโดก้ าหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 
คร้ังแบง่การประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดยอ่ยรายคณะ 
และการประเมินผลของกรรมการชุดยอ่ยรายบุคคล ซ่ึงมีกระบวนการดงัน้ี 

1) คณะกรรมการชุดย่อยจดัท าแบบประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการชุดยอ่ย 

2) เลขานุการบริษทัสรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยและ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3) เลขานุการบริษทัรายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อย และ
คณะกรรมการบริษทั 
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หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมี
รายละเอียดดงัน้ี  

หัวข้อ 

แบบรำยคณะ แบบรำยบุคคล 

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ด ี

กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร
ก ำกบัดูแล
กจิกำรที่ด ี

1. โครงสร้างและคุณสมบติั
ของคณะกรรมการ / / / / / / / / 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความ
รับผดิชอบของ
คณะกรรมการ /               

3. การประชุมคณะกรรมการ / / / / / / / / 
4. การท าหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการ  / / / / / / / / 

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ /               
6. การพฒันาตนเองของ
กรรมการและการพฒันา
ผูบ้ริหาร /               

 

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดยอ่ย ปี 2560 ทุกชุดสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมกำรชุดย่อย 
ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรชุดย่อย 

แบบรำยคณะ แบบรำยบุคคล 
1. คณะกรรมการบริหาร 3.95 3.96 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 4.00 3.94 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3.82 3.95 
4. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 3.59 3.80 

 

ทั้งน้ีบริษทัฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ และผลการประเมินของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยและรายงานใหค้ณะกรรมการทุกท่านรับทราบดว้ย 

กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ 

บริษทัฯ ก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อใหก้รรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย
ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบขอ้มูลและระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีกรรมการใหม่แต่ละคนจะไดรั้บคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยกรรมการ
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ผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุปนโยบายบริษทัฯ และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง (รวมถึง
โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น ผลงานและกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ) กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
การอธิบายโดยสรุป ดา้นการตลาดและการด าเนินงานและผลประกอบการล่าสุด 

กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้อบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ
และผูบ้ริหารของบริษทัฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานและพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ ไดมี้
การส่งกรรมการและผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และอ่ืน ๆ 

 
ช่ือ ต ำแหน่ง หลกัสูตร 

นายชายนอ้ย เผือ่นโกสุม ประธานกรรมการ - Chairman Forum: The Role of 
Chairman in Leading Strategic Risk 
Oversight 

นายโก บนั เฮง็ 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 สุทธิมยั กรรมการอิสระ - Independent Director Forum 2561: 
Updated COSO Enterprise Risk 
Management: Integrating with 
Strategy and Performance 

นายสมจิตต ์เศรษฐิน กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

- Directing in the Year of the 
Rooster: Hot Issues and Outlook for 
2561 
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นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการบริหารและ
กรรมการผูจ้ดัการ 

- Directing in the Year of the 
Rooster: Hot Issues and Outlook for 
2561 
- SET SD Forum 2/2561: 
Sustainability Strategy:  Key 
Blueprint for Business Growth 

 

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

กลุ่มบริษทัฯ มีความมุ่งมัน่จะปฏิบติัตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีดี เพื่อการพฒันาองคก์รอยา่ง
ย ัง่ยืน และเพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงไดท้บทวนจรรยาบรรณ เพื่อควบคุมความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและขององคก์รให้มีความรัดกุมยิ่งข้ึน ดว้ยเหตุน้ี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จึงถูกระบุให้ครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนกังาน  อนั
ไดแ้ก่ บิดา มารดา พี่นอ้งร่วมสายโลหิต คู่สมรสท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตร
ธิดาบุญธรรม 

นอกจากน้ีพนกังานทุกคนจะตอ้งรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ บริษทัฯ ยงัก าหนดให้
คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารในระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป และพนกังานทุกระดบัในส่วนงานขาย และการ
จดัหาจดัซ้ือ จะตอ้งลงนามและส่งมอบ “บนัทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์”
ซ่ึงระบุความรับผดิชอบในการแจง้ขอ้มูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปโกแ้อสฟัลทผ์า่นทางผูอ้  านวยการฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที ในกรณีท่ีหลงัจากการส่งมอบบนัทึกน้ีแลว้ ไดรั้บทราบ
เพิ่มเติมถึงขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ อนัปรากฎอยูห่รือมีแนวโนม้จะเกิดข้ึน หรือหากขอ้มูลท่ีแจง้
ในบนัทึกน้ีมีขอ้บกพร่องหรือมีความผดิพลาด  

การเปิดเผยขอ้มูลความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัหรืออาจจะเกิดในอนาคต จะ
เป็นขอ้มูลส าคญัในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและพนักงานในส่วนงานเฉพาะ ท่ีตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ  

กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาและ
ลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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9.6  ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

แบบยืนยันควำมถูกต้องครบถ้วนของค่ำตอบแทนทีจ่่ำยให้แก่ผู้สอบบัญชี 
รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
รายการท่ี ช่ือบริษทัผูจ่้าย ช่ือผูส้อบบญัชี ค่าสอบบญัชี 

(บาท) 
1 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 
2,650,000.- 

2 บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

570,000.- 

3 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

1,050,000.- 

4 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

330,000.- 

5 บริษทั ทิปโกม้ารีไทม ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

270,000.- 

6 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

250,000.- 

7 บริษทั เดลตา้ ชิปป้ิง จ  ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

270,000.- 

8 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ  ากดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

290,000.- 

รวมค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี 5,680,000.- 
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ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 

รำยกำร
ที ่

ช่ือบริษัทผู้จ่ำย 
ประเภทของงำนบริกำร
อ่ืน (non-audit service) 

ช่ือผู้สอบบญัชี 

ค่ำตอบแทนของงำนบริกำรอ่ืน 

ส่วนทีจ่่ำยไปใน
ระหว่ำงปีบญัชี 

ส่วนทีต้่อง 
จ่ำยใน
อนำคต 

9 
 

บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์
จ ากดั 
 

สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 
 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 
 

90,000.- 
 

10 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 90,000.- 

11 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริม
การลงทุน 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 

- 45,000.- 

12 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์
จ ากดั (มหาชน) 

ท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากร บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วสิเซส จ ากดั 

- 237,500.- 

13 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์
จ ากดั (มหาชน) 

การใหบ้ริการให้
ค  าปรึกษาดา้นบญัชี
เก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียงตามมาตรฐาน
การรายงาน       ทาง
การเงินฉบบัท่ี 9        
เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน 

บริษทั อีวาย คอร์ปอเรท 
เซอร์วสิเซส จ ากดั 

300,000.- 1,200,000.- 

รวมค่ำตอบแทนส ำหรับงำนบริกำรอ่ืน (non-audit fee) 300,000.- 1,662,500.- 

ขอ้มูลขา้งตน้  
 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกั

งานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดัท่ีขา้พเจา้
ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ 

  ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบ
บญัชี และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สงักดั และบุคคลหรือกิจการ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าวท่ีถูกตอ้งครบถว้น 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                               แบบ 56-1 

113 
 
 

 

                                                                       
ลงช่ือ ...................................................................... 

(ศุภชยั ปัญญาวฒัโน) 
สงักดั บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

9.7 ระดับควำมเข้ำใจและกำรน ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

คณะกรรมการรับทราบหลกัปฏิบติัตาม CG Code และตร ะหนกั ถึงบ ท บ า ท ห นา้ ท่ีใ น ฐ า น ะ 
ผูน้ า ( governing body) ใ น ก า ร ส ร้า งคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืน และไดป้ระเมินการปฏิบติัตาม CG 
Code ในภาพรวมแลว้ โดยพิจารณาจากผลประเมินท่ีไดม้อบหมายให้นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ เลขานุการ
บริษทั เป็นผูป้ระเมินและอธิบายเบ้ืองตน้ 

9.8 กำรปฏิบัติตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ี ดีตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย ์                
แห่งประเทศไทยก าหนด และได้มีการรายงานและเปิดเผยต่อประชาชนบนเว็บไซต์ของบริษัทท่ี   
http://www.tipcoasphalt.com/th_investor_corporategovernance.aspx    

10. ควำมรับผดิชอบต่อสังคม  
10.1 นโยบำยควำมรับผดิชอบต่อสังคม 

กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจด้วยความ
รับผดิชอบต่อสังคมในระดบัสูงสุดตลอดเวลา  เพื่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการค านึงถึงการมีส่วนร่วมในความส าเร็จของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรอบการ
ท างานท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัมาตรฐานสากล เพื่อให้คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังาน ยดึถือเป็นแนวปฏิบติั ดงัน้ี  

1. บริหารงานตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
2. เคารพ สนบัสนุน ส่งเสริม การปฏิบติังานตามหลกัสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนพนกังานและผูมี้

ส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่า และไม่สนบัสนุนกิจการท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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3. พฒันาและปรับปรุง การด าเนินงานดา้นทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะงานดา้นความ
ปลอดภยั    อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มของพนกังาน 

4. มุ่งมัน่ปรับปรุงสมรรถนะการด าเนินงานด้านส่ิงแวดลอ้มอย่างมีกลยุทธ์และต่อเน่ือง เพื่อลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื  

5. ปฏิบติัอยา่งเป็นธรรม โดยการน าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจไปใชก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย   
6. รับผดิชอบต่อลูกคา้และผูบ้ริโภคปัจจุบนัและอนาคต โดยค านึงถึงความคาดหวงัและด าเนินการ

อยา่งเป็นธรรมต่อลูกคา้และผูบ้ริโภค 
7. ด าเนินการให้มีส่วนร่วมและพฒันาชุมชนเป้าหมาย โดยใช้ความรู้ความสามารถ พิจารณา

ร่วมกบัการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืของกลุ่มบริษทัฯ  
8. บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงกลยุทธ์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจและทุก

กระบวนการของการท างาน เพื่อใหเ้กิดการเช่ือมโยงทั้งห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 
9. ทบทวนและบริหารจดัการผลกระทบในการด าเนินธุรกิจและความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

อยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 
10. ส่ือสารเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถว้น ทนัเวลา ต่อเน่ืองอย่างเป็นระบบ เพื่อ

ยกระดบัความตระหนกั ความสมคัรใจในความรับผดิชอบต่อสังคมให้เกิดข้ึนในพนกังานและผู ้
มีส่วนไดเ้สียในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษทัฯ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ณ วนัท่ี 13 มกราคม 2558 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติั
งบประมาณจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของค่าเฉล่ียของก าไรสุทธิในช่วงเวลา 3 ปี ก่อนหน้าน้ีส าหรับ
โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบของสังคม (“CSR”) โดยมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่ปี 2558           
ณ ปัจจุบนับริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
มำตรฐำนระบบงำนทีไ่ด้รับกำรรับรอง 

ระบบกำรจดักำร มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนไทย โรงงำนทีไ่ด้รับกำรรับรอง 
คุณภาพ ISO 9001:2015 มอก.9001–2558 ทุกโรงงานในประเทศไทย  

ส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 มอก.14001–2558 ทุกโรงงานในประเทศไทย  

อาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001:2007 มอก.18001–2554 ทุกโรงงานในประเทศไทย 

ระบบการจดัการแบบบูรณาการ  IMS R-100 ทุ ก โ ร ง ง าน ในประ เ ท ศ 
ยกเวน้ โรงงานท่าทอง 

หอ้งปฏิบติัการทดสอบและสอบ
เทียบ 

ISO/IEC17025:2005 มอก.17025–2548 โรงงานนครราชสีมา  
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ระบบกำรจดักำร มำตรฐำนสำกล มำตรฐำนไทย โรงงำนทีไ่ด้รับกำรรับรอง 
การจดัการความปลอดภยั
การจราจรทางถนน 

ISO 39001 : 2012 มอก. 39001 -2556 โรงงานพิษณุโลก 
โรงงานระยอง และ 
โรงงานพระประแดง 

ความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สงัคม 

 CSR-DIW 2559 ทุกโรงงานในประเทศไทย 

 
10.2  กำรด ำเนินธุรกจิและกำรจัดท ำรำยงำน 

10.2.1 กระบวนกำรจัดท ำรำยงำน 

เพื่อให้การรายงานผลความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผลลพัทจ์ากการกระบวนการท างานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติเป็นปกติธุรกิจ กลุ่มบริษัทฯ จึงใช้ระบบการบริหารจัดการ (Management System ) 
มาตรฐานสากล ระบบ ISO  26000:2010 หรือ มอก. 26000-2553 เพื่อบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมทัว่
ทั้งบริษทั โดยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของวิสัยทศัน์ และเป็นหน่ึงในกลยุทธ์ ก าหนดเป็นนโยบายความ
รับผดิชอบต่อสังคมท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย การพิจารณาบริบทภายในและ
บริบทภายนอกท่ีเป็นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Environmental scan) ควบคู่ไปกบัการช้ีบ่งและสานสัมพนัธ์
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย หรือผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์และผลกระทบจากการท าธุรกิจ เช่น พนกังาน ลูกคา้ ผูบ้ริโภค      
คู่คา้ ชุมชนโดยรอบโรงงาน ผูถื้อหุน้ เป็นตน้  

การช้ีบ่งผูมี้ส่วนไดเ้สีย ถูกก าหนดเป็นขั้นตอนการท างานท่ีไดต้ามมาตรฐานสากลการสานสัมพนัธ์
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholder Engagement) เพื่อประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ ท าการจดัล าดบั
ความส าคญั โดยใชห้ลกัสารัตถภาพ (Materiality) เพื่อให้ครอบคลุม ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม  
เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจของพนกังาน ลูกคา้ ชุมชนโดยโรงงาน จะทบทวนสถานะเร่ิมตน้ สาน
เสวนาก าหนดเป็นโครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานท่ีปฏิบติัต่อชุมชนเป้าหมาย
รอบโรงงาน 

ความคาดหวงัความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ทุกกลุ่มจะถูกตอบสนอง ติดตาม ทบทวนผลงาน
และน าผลท่ีไดม้าปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ผา่นการประชุม CSR management review อยา่งนอ้ยปีละ 
2 คร้ัง และเพื่อให้กระบวนการรายงานเป็นการรายงานเพื่อความย ัง่ยืนตามมาตรฐานสากล บริษทัจึงใช้
แนวทางท่ีอา้งอิงมากจาก GRI (Global Report Initiative) ควบคู่ไปกบั ISO 26000 
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10.2.2 กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่บริษัทเปิดเผยไว้  เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม นโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น นโยบายการจัดซ้ือจัดหาอย่างย ัง่ยืน 
นโยบายสิทธิมนุษยชน เป็นตน้ กลุ่มบริษทั ใช ้ISO 26000 (ควบคู่ไปกบั ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
และอ่ืนๆ)  รวมทั้ง เขา้ร่วม โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-
DIW) ซ่ึงจดัข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั และเพื่อพฒันา
ปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง การทวนสอบ ISO 26000 โดย MASCI ไดด้ าเนินการทุก 2 ปี คือ ปลายปี 2557 
และปลายปี 2559 เพื่อน าข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ป้องกัน รวมทั้ งปรับปรุง
สมรรถนะและประสิทธิผลของระบบบริหารจดัการ  

ในปี 2559 โรงงานพิษณุโลก ไดรั้บการทวนสอบระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทาง
ถนน (ISO 39001) จาก Class NK ประเทศญ่ีปุ่น ระบบน้ีสนบัสนุนการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอยา่ง
ย ัง่ยนื ครอบคลุมการบริหารจดัการพนกังานขบัรถ รถขนส่งสินคา้ เส้นทางการขนส่ง และการรับมือกบัเหตุ
ฉุกเฉิน เพื่อช่วยป้องกนัและลดอุบติัเหตุของผูใ้ช้ถนนและพนักงาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 
39001 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2560  

กำรบริหำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มบริษทัฯ ให้ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ป้องกนัและการลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ โดยมีโครงการการ
รักษาส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ปรับปรุงคุณภาพของชีวติของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั รวมถึงพนกังาน ผูรั้บเหมา
และชุมชนท่ีตั้งอยูใ่กลก้บัโรงงานต่าง ๆ ตามมาตรฐาน ISO 26000 ซ่ึงรวมถึงการพฒันาแผนงานท่ีจะลดการ
ใชเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลในการผลิตผลิตภณัฑย์างมะตอย นอกจากน้ี เพื่อสร้างความตระหนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
อย่างย ัง่ยืน กลุ่มบริษทัฯ ใช้กระบวนการอบรม สัมมนาเชิงปฏิบติัการและการฝึกอบรมในงานมาสร้าง
วฒันธรรม โดยก าหนดเป็นชั่วโมงอบรมประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้มไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมงต่อคนต่อปี ในปี 
2560 มีชัว่โมงอบรมจ านวน 3,072 ชัว่โมง  

กลุ่มบริษทัฯ ยงัลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงในการผลิตโมดิฟายด์แอสฟัลตใ์นโรงงานต่าง ๆ ดว้ยการ
ก าจดัตะกรันคาร์บอนบนผิวท่อเปล่ียนถ่ายความร้อนภายในของถังเก็บโมดิฟายด์แอสฟัลต์ ท าให้การ
แลกเปล่ียนความร้อนเร็วข้ึน ท าให้ประหยดัการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อท่ีจะมุ่งเนน้ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
กลุ่มบริษทัฯ เสาะแสวงหาและคิดคน้วิธีการต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองในการลดการใช้พลงังาน ลดการปล่อย
มลพิษและก๊าซเรือนกระจกอยา่งต่อเน่ืองโดยไดเ้ปล่ียนวธีิการใหค้วามร้อนยางมะตอยวตัถุดิบเพื่อเตรียมการ
ผลิตผลิตภณัฑ์โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากถงัเก็บ ดว้ยการให้ความร้อนโดยตรง (Direct fire) ทดแทนการให้
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ความร้อนผา่นตวักลางน ้ ามนัร้อน (Hot oil heat transfer) ในช่วงเร่ิมตน้กระบวนการ ซ่ึงท าให้ประสิทธิภาพ
การให้ความร้อนท าไดดี้กวา่ โดยสามารถลดการใชพ้ลงังานลงจากปี 2556 กวา่ร้อยละ 25 จากกระบวนการ
แบบเดิม 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงให้ความส าคญักบัการใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

• การปรับปรุงการผลิตเพื่อใช้ตวัท าละลาย (Solvent) ให้น้อยลงแต่ยงัคงรักษาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑไ์ว ้

• ลดการใช้น ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยการเปล่ียนมาใช้รถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลด
จ านวนเท่ียวในการเดินทางส าหรับการจดัส่งสินคา้และใชว้สัดุกนัความร้อนระสิทธิภาพสูง เพื่อ
ลดการสูญเสียพลงังานความร้อนระหวา่งการขนส่ง 

• ปรับเปล่ียนจากการใชน้ ้ามนัเตาใน Hot oil boiler มาเป็นน ้ามนัดีเซล เพื่อช่วยลดการปลดปล่อย
มลพิษ 

• ลดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใชว้างแผนเส้นทางเดินรถท่ี
สั้นท่ีสุด 

• การประหยดัพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

• เพิ่มการใช้พลังงานสะอาด โดยการใช้ก๊าซแอลพีจี แทนไม้ฟืนในการให้ความร้อนกับ
ผลิตภณัฑใ์นรถขนส่ง 

ถึงแมว้่ากระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯ จะยงัไม่สามารถท าให้การปล่อยมลพิษเป็นศูนยไ์ด ้แต่
กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ในการลดมลพิษตามมาตรการก าจดัตามล าดบัขั้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

• การปรับปรุงกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อให้สามารถน าน ้ าเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมลัชัน่
กลบัมาใชไ้ดใ้หม่ 

• การน าสารหล่อล่ืนจากรถขนส่งยางมะตอยท่ีออกมาไปเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต
ยางมะตอย 

• การลดปริมาณไนโตรเจนออกไซด ์ซ่ึงเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเคร่ืองยนตต์าม
มาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือล าใหม่ 
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กำรปกป้องส่ิงแวดล้อม และกำรฟ้ืนฟูสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ 

กลุ่มบริษทัฯ  เห็นความส าคญัของการสร้างความตระหนกัในการสร้างป่าเพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ 
สนบัสนุนการปลูกป่าอยา่งย ัง่ยนืโดยการร่วมกบัชุมชนปลูกตน้ไมแ้บบผสมผสานทั้งพืชเศรษฐกิจและไมย้ืน
ต้นเน้ือแข็ง มุ่งเน้นให้เป็นวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ และเพิ่มอัตราการรอดของต้นไม้ ตั้ งแต่ปี 2557 จึง
ก าหนดให้ผูบ้ริหารและพนกังานปลูกตน้ไม ้5 ตน้ ต่อคนต่อปี ดูแลต่อเน่ือง 5 ปี ในพื้นท่ีท่ีลงนามร่วมกบั
กรมป่าไมห้รือหน่วยงานของรัฐ เช่น ชุมชนวดับางกระสอบ จงัหวดัสมุทรปราการ และปี 2559 ท่ีสวนบึงตะ
เคร็ง จงัหวดัพิษณุโลก 

10.3 กำรด ำเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อควำมรับผดิชอบต่อสังคม  

กลุ่มบริษทั ไม่มีการด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสังคม 

10.4   กจิกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  

กำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในทุก
กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าและเพื่อให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปช่ัน 

กลุ่มบริษทัทิปโก้แอสฟัลท์ มีความมุ่งมัน่ในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้กลุ่ม
บริษทัฯ เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื จึงก าหนดนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เพื่อป้องกนัการคอร์รัปชัน่ในทุก
กิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า 

ค ำนิยำมคอร์รัปช่ัน 

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับ 
สัญญามอบให้ ให้ค  ามัน่เรียกร้องซ่ึงเงินทรัพย์สิน ของขวญั หรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงไม่เหมาะสมกับ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือผูมี้หนา้ท่ี ไม่
วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นกระท าหรือละเวน้การฏิบติัหนา้ท่ีอนัเป็นการให้ไดม้า
หรือรักษาไวซ่ึ้งธุรกิจ หรือแนะน าธุรกิจใหก้บับริษทัโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่
เหมาะสมทางธุรกิจความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งรอบคอบ ดงัน้ี 
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1. หา้มคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ด าเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริม
การคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ 

2. คณะกรรมการบริษทัฯ มุ่งมัน่ส่งเสริมให้มีการก าหนดแนวทางการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และเป็น
แบบอยา่งของการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ก ากับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนว
ทางการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ และส่ือสารการปฏิบติัตามแนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ให้กบั
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทราบ ผา่นช่องทางการส่ือสารต่าง ๆ 

4. สนบัสนุนส่งเสริมเพื่อสร้างความตระหนกัในนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังาน
และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง 

5. ส่งเสริมให้มีการทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและ
แนวทางการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของขอ้กฎหมายและ
การด าเนินธุรกิจตลอดเวลา 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้มีการประเมินความเส่ียงด้าน
คอร์รัปชัน่ประกอบดว้ย การบ่งช้ีความเส่ียง การประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดความเส่ียงรวมถึงการ
ควบคุมและวิธีการท างานท่ีจะลดความเส่ียงนั้น นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัมีการจดัท า
แนวทางการป้องกนัความเส่ียงควบคู่กบัการควบคุมและคิดตามซ่ึงจะมีการรายงานคณะกรรมการอย่าง
ต่อเน่ือง และมีการรายงานผลลพัธ์แก่ทางคณะกรรมการอยา่งต่อเน่ือง 

โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษทัฯ ได้จดัให้กรรมการเขา้อบรมหลกัสูตร Anti-Corruption for Executive (ACEP) และ
พนกังานไปร่วมอบรมสัมมนา “การส่ือสารและขั้นตอนการก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัจดทะเบียน” ท่ีจดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดเ้ซ็นประกาศเจตนารมยเ์ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทย
ในการต่อตา้นการทุจริตเม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2558 บริษทัฯ ไดส่้งตวัแทนเขา้ร่วมสัมมนา “โครงการบูรณา
การและประสานความร่วมมือดา้นการป้องกนัและปราบปรามทุจริต” ซ่ึงจดัโดย ส านกังาน ป.ป.ช. และ
สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน ว ันต่อต้านคอร์รัปชั่น กรรมสนองโกง ณ สนามหลวง 
กรุงเทพมหานคร จดัโดยหอการคา้ไทยและและสภาหอการคา้ไทย  
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เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ – รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชัน่เก่า 
ท่ีหอ้ง Bangkok Convention Center ท่ีโรงแรม Central Grand  

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมงานวนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่สากล (ประเทศไทย) ท่ีเมือง
ทองธานี จงัหวดันนทบุรี 

ทา้ยสุด บริษทัฯ ได้รับการรับรองรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ในปี 2560 

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 

นอกจากนั้น บริษทัฯ ก าหนดนโยบายดา้นอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการ
ท างาน เพื่อควบคุมและป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะท าให้เกิดความเจ็บป่วยและอนัตรายแก่พนกังานและผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งก าหนดค่าดชันีความปลอดภยั (Safety Index) ปรากฎผลประจ าปี 2557 เป็น
ศูนยห์มายถึง ปลอดอุบติัเหตุท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Incident) รวมทั้งการ
ปฏิบติังานของพนกังานและการขบัข่ียานพาหนะบนทอ้งถนนท่ีไม่มีอุบติัเหตุ และโรงงานทุกโรงงานไดรั้บ
รางวลัสถานประกอบการกิจการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
ระดบัประเทศอยา่งต่อเน่ือง ในปี 2557 บริษทัฯไดรั้บการรับรอง OHSAS 18001:2007 และเราตั้งเป้าหมาย
จะน าระบบ ISO45001 มาใชใ้นปี 2561 

กำรจัดกำรควำมปลอดภัยกำรจรำจรทำงถนน 
ในปี 2560 โรงงานพิษณุโลก โรงงานระยอง และโรงงานพระประแดง ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 

ISO39001:2012 (ระบบการจดัการความปลอดภยัการจราจรทางถนน) เพื่อสร้างระบบการบริหารและการ
ป้องกนัอุบติัเหตุจากการจราจรทางถนนท่ีจะเกิดกบัพนกังานขบัรถของบริษทัฯ ท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุน้ี 
พนกังานขบัรถของบริษทัฯ ไดรั้บคดัเลือกเป็นตวัแทนประเทศไทยในการแข่งขนัระดบันานาชาติในรายการ 
“UD Trucks Extra Mile Challenges” ท่ีประเทศญ่ีปุ่น โดยไดรั้บรางวลัชนะเลิศในหมวด “the best driver 
skill” 

ควำมรับผดิชอบของผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมต่อสังคม 
กลุ่มบริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-

DIW) ซ่ึงจดัข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2551 และเม่ือปลายปี 2555 กลุ่มบริษทั
ฯ เป็นผูผ้ลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการทวนสอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 
26000:2010 (Social Responsibility) หรือ มอก. 26000-2553 (แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม) โดย 
สถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO (MASCI) และเพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ในการรักษามาตรฐานและ
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พฒันาปรับปรุงงานอยา่งต่อเน่ือง การทวนสอบโดย MASCI ไดด้ าเนินการ ทุก 2 ปี คือ ปลายปี 2557 และ ปี 
2559 กลุ่มบริษทัฯ ไดข้ึ้นทะเบียนบุคลากรเฉพาะดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าโรงงานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม 

กำรมีส่วนร่วมและกำรพฒันำชุมชนอย่ำงต่อเน่ือง 
ในปี 2560 พนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ทั้งท่ีส านกังานใหญ่และโรงงานทุกแห่ง มีส่วนร่วมในการ

พฒันาชุมชนในหลาย ๆ ดา้นคือ การศึกษา กีฬา วฒันธรรม และการพฒันาสภาพแวดลอ้ม และเศรษฐกิจของ
ชุมชน และการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจโครงการหลกั ๆ ประกอบดว้ย 

• มุ่งเนน้ท่ีจะใชค้วามรู้ความช านาญในธุรกิจยางมะตอยท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ร่วมกบัลูกคา้
โดยจดัท าเป็นโครงการ “ร่วมกนัสร้างถนนสีเขียวไปสู่โรงเรียน” ในจงัหวดัท่ีโรงงานตั้งอยู ่เช่น 
โรงเรียนวดัท่าทอง จังหวดัสุราษฎร์ธานี โรงเรียนนิคม 4 และนิคม 7 จังหวดัระยอง และ
โรงเรียนแหลมพระท่า จงัหวดัพิษณุโลก 

• การส่งเสริมใหพ้นกังานจิตอาสาไดใ้ชค้วามเช่ียวชาญดา้นเทคนิคของกลุ่มบริษทัฯ ท าโครงการ 
“1 โรงงาน 1 ผลิตภณัฑ”์ ต่อเน่ืองหลายปีกบัชุมชนใกลเ้คียง เพื่อส่งเสริมรายได ้

• สนับสนุนโรงพยาบาลใกล้โรงงานเพื่อสุขภาพท่ีดีของชุมชนโดยการจัดซ้ืออุปกรณ์และ
เคร่ืองมือแพทยต์ามท่ีท าการสานเสวนาร่วมกนั เชน่ รถเกียร์อตัโนมติัส าหรับใชต้รวจผูป่้วยติด
เตียงตามบ้าน สร้างห้องปลอดเช้ือส าหรับจ่ายอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยร่์วมกับมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

• ร่วมกบักรมทางหลวงชนบท เขต 5 ในกิจกรรม “รักษท์างรักถ่ิน” บริเวณถนนเทศบาลสุรนารี 
เพื่อเป็นการปรับปรุงสถาพผิวจราจรให้มีความปลอดภยัต่อการสัญจร ช่วยลดอุบติัเหตุท่ีท าให้
เกิดการสูญเสียทรัพยสิ์นและบางคร้ังก็ถึงเสียชีวติ โดยการใชสิ้นคา้ยางมะตอยส าเร็จรูปพรีมิกซ์ 

• เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เขา้เยี่ยม หรือให้คณะครูและนักเรียน ชุมชนรอบ
โรงงาน มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภยั” หรือ “Open House” ของโรงงาน
อยา่งสม ่าเสมอ 

• ด าเนินโครงการต่อเน่ืองกบั คณะวศิวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยันเรศวร เพื่อพฒันาวิชาการดา้น
ผลิตภณัฑ์ยางมะตอยท่ีจะน าไปสู่ความเป็นเลิศทางดา้นวิชาการเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัและประเทศต่อไป เช่น เป็นอาจารยพ์ิเศษ ร่วมปรับปรุงหลกัสูตร 
รวมทั้งร่วมด าเนินการพฒันาหอ้งปฏิบติัการทดสอบการพฒันางานทางดว้ยยางมะตอย 

• ร่วมกบัมูลนิธิรักษ์ไทย ท าโครงการ “ฮีโร่เยาวชน” เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และทกัษะแก่
เยาวชน และพฒันาครู 
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• เล็งเห็นคุณค่าของการศึกษาและสืบสานไวซ่ึ้งศิลปวฒันธรรมไทย กลุ่มบริษทัฯ จึงรับบา้นเรียน
ละครมรดกใหม่ซ่ึงเป็นโรงเรียนศิลปการละครเข้ามาอยู่ในความอุปถัมภ์ โดยการ
ประชาสัมพนัธ์และจดัการแสดงละครเพื่อหารายได้จากการแสดงและบริจาคโดยไม่หัก
ค่าใชจ่้ายในทุก ๆ ปี 

ช่ัวโมงจิตอำสำเพ่ือชุมชน 
เพื่อด ารงไวซ่ึ้งจิตอาสาอย่างย ัง่ยืนให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2554    

บริษทัฯ ไดก้ าหนดชัว่โมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอยา่งนอ้ยคนละ 16 ชัว่โมงต่อปี ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน
ร่วมกนัออกไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์ 

ในปี 2560 ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมท ากิจกรรมเพื่อชุมชนดว้ยจิตอาสาเป็นจ านวน 17,951 
ชัว่โมง โดยมากกวา่เป้าหมายชัว่โมงจิตอาสาท่ีตั้งไว ้15,552 ชัว่โมง 

 
 

 
 

11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง 

กำรควบคุมภำยใน 

ระบบการควบคุมภายในท่ีใชใ้นบริษทัฯ มีความสอดคลอ้งกบัรูปแบบของการควบคุมภายในตาม
แนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”) 
ผูบ้ริหารได้ก าหนดสภาพแวดลอ้มของการควบคุมท่ีเหมาะสมกบัองค์กรซ่ึงไดถู้กก าหนดแนวทางไวต้าม
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ค่านิยมขององคก์ร 5 ขอ้หลกั (ไดแ้ก่ ทีมเด่น เน้นคุณธรรม ปฏิบติัรอบคอบ มอบรักษาค ามัน่ และ 
สร้างสรรคป์ล่ียนแปลง) 

สภาพแวดล้อมของการควบคุมได้รับการส่งเสริมจากโครงสร้างองค์กรท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพื่อ
สนบัสนุนเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษทัฯ (โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวิสัยทศัน์ปี 2563) ทั้งน้ี โครงสร้างองคก์รมี
การแสดงสายการบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจนในขณะท่ียงัคงสนบัสนุนการประสานงานระหวา่งแผนกต่าง ๆ 
อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีการก าหนดผงัอ านาจการอนุมติั (ท่ีมีการสอบทานและปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ) และก า 
หนดขอบเขตอ านาจการอนุมติัไวส้ าหรับผูบ้ริหารทุกระดบัของบริษทัฯ  ท่ีจะสามารถด าเนินงานเพื่อให้
สามารถบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป 

หน่ึงในคุณค่า หลกัขององค์กรท่ีส าคญั คอื ปฏิบติัรอบคอบ ไดถู้กใชเ้ป็นแนวทางส าหรับหลกั     
ธรรมาภิบาลท่ีดีของบริษทัฯ ส่ิงเหล่าน้ีไดรั้บการสะทอ้นโดยการน ากระบวนการบริหารความเส่ียงมาใช้
อยา่งเป็นระบบ (หรือ ERM) ส่ิงน้ีเก่ียวขอ้งกบัการระบุการประเมิน และ การจดัการกบัโอกาส และอุปสรรค
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (คณะกรรมการย่อยของ
คณะกรรมการบริษทั) ไดเ้นน้ย  ้าถึงคุณค่าของหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของบริษทัฯ 

ความเส่ียงของบริษทัในทุกระดบัไดถู้กบริหารจดัการผา่นระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ
ซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบัภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
ระบบการควบคุมภายในน้ีไดถู้กระบุไวใ้นคู่มือการปฎิบติังานและอยู่ภายใตก้ารตรวจสอบจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

สุดท้ายน้ี กระบวนการทางสารสนเทศและการส่ือสารท่ีเหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง) พร้อมท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูบ้ริหารฝ่ายปฏิบติัการและผูบ้ริหารอาวุโส
ของบริษทัฯ ในการตรวจสอบการด าเนินงานและการควบคุมท่ีส าคญัต่าง ๆ ค ามัน่ของบริษทัเก่ียวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการน าเสนอในการลงทุนเก่ียวกบัระบบ Oracle ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้ในการ
วางแผนทรัพยากรขององคก์รซ่ึงระบบ Oracle ไดเ้ร่ิมใชง้านในช่วงปลายปี 2560 

กำรตรวจสอบภำยใน 

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ มีความม่งุ มัน่ท่ีจะปฏิบติังานตามมาตรฐานสากลการปฏิบติังาน
วิชาชีพตรวจสอบภายใน (“มาตรฐาน”) ท่ีออกโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดยได้ท าการรวบรวม
มาตรฐานไวใ้นกฎบตัรการตรวจสอบภายในฉบบัล่าสุดของบริษทัฯ (ท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2555) 
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ตั้งแต่ปี 2555 เป็นตน้มา ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การพฒันาการอยา่งไม่หยุดย ั้งจากการตรวจสอบ
การปฏิบติัตามกฎระเบียบ (Compliance Auditing) มาเป็นการเนน้การตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk-
based Auditing) ในปัจจุบนั (ซ่ึงอาจรวมการปฏิบติัตามกฎระเบียบ ถา้จ าเป็น) โดยฝ่ายตรวจสอบภายในไม่
เพียงใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของการควบคุมท่ีมีอยู ่แต่ยงัรวมถึงความเพียงพอของการควบคุม
เหล่าน้ีเพื่อให้สามารถติดตามความเส่ียงขององคก์รท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้ ส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อการ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ รวมถึงการกา้วไปสู่ระดบัสากล โดยในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้
สอบทานหน่วยงานใหม่ของบริษทัฯ ท่ีอยู่ในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม (รวมถึงสอบทาน
กระบวนการปฏิบติังานเดิมท่ีมีอยูแ่ลว้ดว้ย) 

ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบทบาทท่ีส าคญัในการติดตามการรับรู้ของผูบ้ริหารในเร่ืองความเส่ียงและ
การควบคุม ซ่ึงท าใหบ้ริษทัฯ สามารถบริหารจดัการความเส่ียงท่ีมีอยู ่(โดยเฉพาะความเส่ียงท่ีปรากฎใน
รายงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน) และเตรียมความพร้อมขององคก์รในการบรรลุความทา้ทายของเป้าหมาย
ทางกลยทุธ์ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในก าหนดแผนตรวจสอบตามฐานความเส่ียงซ่ึงจะได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีแผนงานตรวจสอบตามความเส่ียงจะพิจารณาจากปัจจยัเส่ียง
หลาย ๆ ประการ ยกตวัอยา่งเช่น ขนาดของการด าเนินงานของหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ ท่ีอยูใ่น
ขอบเขตการตรวจสอบ (“audit universe”) ของบริษทัฯ ความเส่ียงขององคก์ร วตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ของ
บริษทัฯ และยงัรวมถึงผลของการตรวจสอบภายในท่ีผา่นมาอีกดว้ย ซ่ึงแผนการตรวจสอบน้ีจะถูกหารือกบั
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  ใน
ทา้ยท่ีสุด 

ในแต่ละงานสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีวตัถุประสงคมุ์่งเนน้ไปท่ีความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนินงาน ความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินและการบริหารการปฏิบติัตาม
เกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และการดูแลรักษาทรัพย์สินผลการสอบทานดังกล่าวจะน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (โดยปกติจะจดัการประชุมทุกเดือน)  

ประการสุดทา้ย ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการน าเสนอสถานะการตรวจสอบเทียบกับแผนงาน
ตรวจสอบตามฐานความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ และสรุปสถานะการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ
อีกคร้ังในช่วงส้ินปี 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ดา้นกฎหมาย  การบริหารธุรกิจ การบญัชี การ
จดัการ และวิศวกรรม โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธานกรรมการ นายปานเฉลิม สุธาธรรม และ 
นายนพพร เทพสิทธา เป็นกรรมการ ในระหวา่งปี 2560 ไม่มีการเปล่ียนแปลงกรรมการในคณะกรรรมการ
ตรวจสอบ 

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
รวมถึงการยดึมัน่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัมีการก ากบัดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในเก่ียวกบั
การสอบทานเก่ียวกับการต่อต้านคอรัปชั่นของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นข้อแนะน าจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย 

 โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 10 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบั

ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปดา้นล่างน้ี  

 

 เขา้ร่วมประชุมโดย 
 

ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ตรวจสอบภายใน 

การประชุมประจ าเดือน 
6 - 6 

การประชุมประจ าไตรมาส 
3 3 3 

การประชุมประจ าไตรมาส 
(โดยไม่มีผูบ้ริหาร) 1N1 1 1 

N1 การเขา้ร่วมประชุมโดยผูบ้ริหารเป็นการประชุมส าหรับวาระพิเศษ และแยกกบัช่วงการประชุมส่วนตวักบั
ทางผูส้อบบญัชี 

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินของบริษทั ทิปโกแ้อส
ฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี อีกทั้งไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชี
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เพื่อยืนยนัความถูกตอ้งและครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั ความเพียงพอของ
วิธีการบนัทึกบญัชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอและความเป็น
อิสระของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจวา่งบการเงินของบริษทัฯ เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีและกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขั้นตอนทางการ
บญัชีและงบการเงินว่ามีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและทนัเวลา 
เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงิน 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 

กระบวนการบริหารความเส่ียงองคก์ร (ERM) ของบริษทัฯ ในปัจจุบนัไดถู้กพฒันาในปี 2556 และมี
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงกระบวนการน้ีจะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างเป็น
ทางการ ประกอบดว้ยนโยบายการบริหารความเส่ียงและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีระดบัความ
เส่ียงขององค์กรท่ีไดถู้กระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการน้ีจะเปน็ ขอ้มูลส าคญัส า หรับการ
พฒันาแผนการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (risk-based audit plan) ซ่ึงจะน าไปใชใ้นปี 2561 เป็นตน้ไป 
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและอนุมติั 

กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ เป็นรายไตรมาส หรือถ่ีกว่า
นั้น ถา้มีการรายงานโดยผูบ้ริหารเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึนใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยนัวา่
รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ มีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ 

กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยในปี 2560 โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีการใชร้ะบบ
การควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

กำรสอบทำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจท่ีบริษทัฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ 
(รวมทั้งขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) ขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัฯ มีไวก้บับุคคลภายนอกและ
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รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัซ่ึงไดเ้ปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยค์ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไป
ตามเกณฑท่ี์ตกลงกนัในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 

กำรก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซ่ึงในระหว่างปี 2560 ไดเ้น้นท่ี
หน่วยธุรกิจในต่างประเทศรวมถึงประเทศมาเลเซีย กมัพูชา อินโดนีเซีย และเวียดนาม รวมถึงหน่วยธุรกิจ
กลุ่มเดินเรือ นอกจากน้ีฝ่ายตรวจสอบภายในยงัสอบทานความส าเร็จของแผนการแกไ้ขท่ีตกลงร่วมกนักบั
ผูบ้ริหารเพื่อติดตามขอ้ตรวจพบท่ีไดเ้คยรายงานไปแลว้ 

กำรพจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของ  

บริษทัฯ อีก 1 ปี รวมถึงค่าตอบแทนผสู้ อบบญัชีประจ าปี 2561 โดยน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อ

พิจารณาและขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ต่อไป 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ด าเนินการอย่างครอบคลุมและสอดคล้องตามกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ

มัน่ใจวา่บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีการจดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้ง มีการด าเนินธุรกิจท่ีดี มีการใชร้ะบบการ

ควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยฯ ไดป้ฎิบติัเป็นไปตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั ตลอดจนมี

การเปิดเผยรายการระหว่างกนัภายใตก้ารก ากบัดูแลท่ีดีท่ีเน้นความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ และนอกจากน้ี

บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้ดียิ่งข้ึนไปอยู่เสมอทั้งในแง่ของ

คุณภาพและความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของบริษทัฯ 

                                                                                                

นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ 
                                                                                 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้จัดกำรอำวุโสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ไดร่้วม
อนุมติัแต่งตั้งนายโจเซฟ ซูเซ เขา้ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 16 
กรกฏาคม 2555 เป็นตน้ไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในนั้น มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน และดว้ย
ความท่ีเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งตามมาตรฐานของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน โดย
คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดงัตารางขา้งล่างน้ี 

ช่ือ ประวตัิกำรศึกษำ/ 
กำรฝึกอบรม/ 

ผ่ำนกำรรับรองโดย 

ประสบกำรณ์ท ำงำนใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง – บริษัท 

นายโจเซฟ มูกิเลน ซูเซ 
มานิคแคม 
 
 

Certified Internal Auditor (CIA) 
Chartered Management 
Accountant (ACMA) : 
Chartered Global Management 
Accountant (CGMA) 

2555 - ปัจจุบนั ผู ้จ ัด ก า ร อ า วุ โ ส  ฝ่ า ย
ตรวจสอบภายใน บริษทั
ทิปโก้แอสฟัลท์  จ  ากัด 
(มหาชน) 

2551 - 2555 รองผู ้อ  านวยการ ฝ่ายท่ี
ปรึกษาดา้นบริการ บริษทั 
ไพ ร้ซ วอ เ ตอ ร์ เ ฮ า ส์ คู
เปอร์ส เอฟเอเอส จ ากดั 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการอาวุโสฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติัจากทั้งกรรมการผูจ้ดัการบริษทัและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



 
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)                                                                                                                                                                                               แบบ 56-1 

129 
 
 

12. รำยกำรระหว่ำงกัน 

บุคคลทีม่ีผลประโยชน์ร่วมและรำยกำรระหว่ำงกนั 

รายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยเกณฑ์การพิจารณาความเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ไดแ้ก่ การถือหุน้ระหวา่งกนั หรือการมีผูถื้อหุน้หรือกรรมการ หรือผูบ้ริหารบางท่าน 

บางบริษทัเป็นลูกคา้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) บางบริษทัเป็น Supplier ให้บริการ
ขนส่งสินคา้หรือวตัถุดิบโดยท่ีราคาของสินคา้ท่ีขายให้หรืออตัราค่าบริการท่ีบริษทัดงักล่าวคิดกบับริษทัจะ
เป็นราคาตลาด (Market Price) และไม่มีสัญญาผูกพนัระหวา่งกนั โดยคณะกรรมการของบริษทัมีส่วนได้
ส่วนเสียในฐานะกรรมการหรือเป็นผูถื้อหุน้ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพยส์าคร 
2.  นายสมจิตต ์ เศรษฐิน 
3.  นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร 
4.  นายจา๊คส์ ปาสตอร์ 
5.  นายจา๊คส์ มาร์แชล 
6.  นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค 
7.  นายจา๊คส์ ลีออสท ์
8.  นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์     

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7. รายการธุรกิจกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั   

รายการระหวา่งกนัไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายดงัน้ี 

ลกัษณะรำยกำรค้ำ นโยบำยในกำรก ำหนดรำคำ 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย วธีิราคาตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 

อตัราดอกเบ้ียรับร้อยละ  1.4 - 2.5 ต่อปี 
รายการคา้ธุรกิจกบัการร่วมคา้ ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ราคาตลาด/ราคาตามสัญญา 
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                       หน่วย:ล้ำนบำท 

 

รำยกำรระหว่ำงกนั บริษัททีเ่กีย่วข้องและรำยละเอยีด 2559 เง่ือนไข      2558 

ขายสินคา้และให้บริการแก่ 

Asia Bitumen Trading PTE Ltd.  ขาย - แอสฟัลตซี์เมนต ์และบริการ 1,405 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสัญญา 

1,399 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั ขาย - แอสฟัลตซี์เมนต ์น ้ ามนั และบริการ 216 243 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ ากดั ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์น ้ ามนั และบริการ 127            140 

Colas S.A. (Colas S.A.และ Sami Bitumen Technology  ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์น ้ ามนั และบริการ 1,168             1,196 

Hindustan Colas ขาย  - แอสฟัลตซี์เมนต ์ - 25 

PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara ค่าบริการ - 3 

บริษทั สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล  จ ากดั ค่าบริการ 1 1 

บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ  ากดั ค่าบริการ 1 1 

บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั )มหาชน(  ค่าบริการอ่ืน  ๆ (อินเตอร์เน็ตและค่าอุปกรณ์) 1 1 

ISCO Industry PTE ขาย - Aqua Quick 9 - 

รวมรำยได้ทั้งส้ิน 2,928 3,009 

ค่าเช่าและค่าบริการ 
ท่ีจ่ายให้แก่ 

 

บริษทั สยามคอนเทรนเนอร์ เทอร์มินอล  จ ากดั ค่าบริการขนส่งและพิธีการศุลกากร 7 

ราคาตลาด/ 
ราคาตามสัญญา 

7 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั ค่าเช่าส านกังาน 1                 2 

บริษทั ทิปโกเ้อฟแอนดบี์ จ ากดั ค่าบริการอ่ืน ๆ 2      2 

บริษทั ทิปโก ้ทาวเวอร์ จ  ากดั ค่าเช่าส านกังาน 29                     29 
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                       หน่วย:ล้ำนบำท 

 
   

รำยกำรระหว่ำงกนั บริษัททีเ่กีย่วข้องและรำยละเอยีด 2559 เง่ือนไข      2558 

 

บริษทั มาร์เก็ตต้ิงคอนซัลแทน็ จ ากดั ค่าบริการอ่ืน ๆ 8 

 

                     6 

Asia Bitumen Trading Pte Ltd. ค่าบริการอ่ืน ๆ -                    7 

 Colas S.A. (Colas S.A. และ Sami Bitumen Technology)  ค่าระวาง และค่าบริการอ่ืน ๆ 40 
ราคาตลาด/ 

ราคาตามสัญญา 
42 

 บริษทั รวมทรัพยสิ์น จ ากดั ค่าบริการอ่ืน ๆ 1  1 

รวม 88 
 

96 

ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิคจ่ายให้แก่ Colas S.A. ค่าความช่วยเหลือดา้นเทคนิค 37 ราคาตามสัญญา 41 

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งส้ิน 125 
 

137 
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รำยงำนควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ทิป
โกแ้อสฟัลท ์ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงิน
ดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบติั
อยา่งสม ่าเสมอและใชดุ้ลพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุน
ทัว่ไปอยา่งโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิ มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบ
ทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีระบบ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองน้ี ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารไดส้อบทาน
แล้ว ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

              

                                                                                    
                                                                                        

                   (นางสาวลกัษณา ทรัพยส์าคร)                                            (นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์)  
                       ประธานกรรมการบริษทั                                                        กรรมการผูจ้ดัการ 
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ส่วนที ่3 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 

13.  ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

ควำมเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และ หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และได้ตรวจสอบงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) (บริษทัฯ) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
และเฉพาะของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว้
ในวรรค ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระ    จากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ  

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้      ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้ งน้ี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อ
การตรวจสอบ   งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การ
ปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึง
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบ
การเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

กำรรับรู้รำยได้ 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญั และเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบ
ต่อผลการด าเนินงานของบริษทัฯโดยตรง ดงันั้นขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได ้ทั้งน้ี
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายไดจ้ากการขายถูกรับรู้ในบญัชีถูกงวด 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและ
ขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี ตรวจสอบใบลดหน้ีท่ีบริษทัฯออกหลงัวนัส้ิน
รอบระยะเวลาบญัชี วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกยอ่ย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

 กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
วตัถุดิบและราคาสินคา้ส าเร็จรูป อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม กบัคู่สัญญา
จ านวนหลายราย และแสดงมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวในงบแสดงฐานะการเงิน ในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว ฝ่ายบริหารอา้งอิงเทคนิคและแบบจ าลองการ
ประเมินมูลค่าท่ีแนะน าโดยคู่สัญญา ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้นความแตกต่างของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณ จึงมี
ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ขา้พเจา้ไดท้  าความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนในการเขา้ท ารายการและการบนัทึกมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงิน พร้อมทั้งทดสอบการค านวณ การส่งหนงัสือยืนยนัยอดกบัคู่สัญญาเพื่อประเมินความ
ครบถว้นของการบนัทึกรายการ การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและหลงัวนั
ส้ินรอบระยะเวลาบญัชี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้ดสอบความเหมาะสมของมูลค่ายุติธรรมโดยการวิเคราะห์
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เปรียบเทียบมูลค่ายุติธรรมท่ีกิจการใช้กับข้อมูลท่ีมีอยู่ในตลาดท่ีสามารถหาได้ และได้ตรวจสอบความ
เหมาะสมและความครบถว้นของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั 
(แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะ
การให ้    ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอ่ืนนั้น  มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอ่ืนแสดงขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ หากในการ
ปฏิบติังานดงักล่าว  ขา้พเจา้สรุปไดว้า่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้ง
รายงานขอ้เทจ็จริงนั้น ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่พบวา่มีเร่ืองดงักล่าวท่ีตอ้งรายงาน 

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลต่องบกำรเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใช้
เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงิน
ของกลุ่มบริษทั  

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่าง
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สมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยีย่ง  ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ
การเงิน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหาร และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นท่ี
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

 รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของ
กิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบ   แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
ท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าว
ต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงาน
ของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบ
มากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ศุภชยั ปัญญาวฒัโน  

 
 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพนัธ์ 2561 
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   ข. ตารางสรุปงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558 
สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,025,410 5.26 1,333,229 6.84 1,353,521 8.02 153,903 0.90 234,077 1.48 667,293 5.61
ลูกหน้ีอ่ืน 66,736 0.34 0 0.00 0 0.00 206,296 1.20 0 0.00 0 0.00
ลูกหน้ีตัว๋เงินรับการคา้ 3,925,435 20.12 3,565,023 18.28 3,657,567 21.68 3,240,476 18.92 2,584,747 16.30 3,276,839 27.55
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 324,274 1.66 456,244 2.34 474,566 2.81 308,365 1.80 379,728 2.39 425,612 3.58
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้สุทธิ 3,601,161 18.46 3,108,779 15.94 3,183,001 18.87 2,932,111 17.12 2,205,019 13.91 2,851,227 23.97
สินคา้คงเหลือ 3,892,145 19.95 3,769,636 19 2,402,519 14.24 3,072,991 17.94 3,106,107 19.59 1,999,512 16.81
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0.00 10,874 0 88,775 0.53 0 0.00 97,241 0.61 75,378 0.63
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 0 0.00 371,696 2 0 0.00 0 0.00 351,144 2.21 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 0 0.00 0 0 0 0.00 32,515 0.19 0 0.00 6,179 0.05
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0 0.00 1,322 0.01 458 0.00 0 0.00 1,322 0.01 458 0.00
ลูกหน้ีตามสญัญาและสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 344,889 1.77 514,321 2.64 1,674,980 9.93 344,889 2.01 514,321 3.24 1,674,980 14.08
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 323,625 1.66 251,074 1.29 103,973 0.62 61,728 0.36 29,576 0.19 16,391 0.14

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 9,253,966 47.43 9,360,931 48.00 8,807,227 52.21 6,804,433 39.72 6,538,807 41.24 7,291,418 61.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย ร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 568,689 2.91 466,038 2.39 147,696 0.88 7,874,579 45.97 7,579,047 47.80 3,675,986 30.91
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 256,933 1.32 199,433 1.02 199,433 1.18 94,342 0.55 99,838 0.63 99,838 0.84
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุในหุ้นบริุมสิทธิของบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืนสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,290,159 7.53 636,652 4.01 210,295 1.77
สินทรัพยร์อการขาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 8,558,655 43.86 8,690,382 44.56 7,075,695 41.94 865,068 5.05 885,156 5.58 552,045 4.64
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 260,995 1.34 228,849 1.17 31,541 0.19 103,482 0.60 53,722 0.34 30,498 0.26
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 งบดุล (ต่อ)
สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %

ค่าความนิยม 146,294 0.00 146,294 0.00 146,294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ 331,791 1.70 375,085 1.92 399,247 2.37 2,963 0.02 3,191 0.02 3,418 0.03
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 88,750 0.45 25,116 0.13 1,630 0.01 92,629 0.54 56,428 0.36 25,383 0.21
อ่ืน ๆ 46,625 0.24 10,488 0.05 60,538 0.36 2,208 0.01 4,233 0.03 3,983 0.03

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 10,258,732 52.57 10,141,685 52.00 8,062,074 47.79 10,325,430 60.28 9,318,267 58.76 4,601,446 38.69
รวมสินทรัพย์ 19,512,698 100.00 19,502,616 100.00 16,869,301 100.00 17,129,863 100.00 15,857,074 100.00 11,892,864 100.00
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
  

 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %
หนีสิ้นหมุนเเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,026,717 10.39 1,468,288 7.53 36,088 0.21 1,677,196 9.79 1,269,831 8.01 0 0.00
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 1,972,645 10.11 3,012,910 15.45 1,530,163 9.07 2,283,682 13.33 3,317,418 20.92 1,618,205 13.61
เจา้หน้ีและเงินทดรองจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 256,000 1.49 0 0.00 0 0.00
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 324,863 1.66 377,856 1.94 436,653 2.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0 0.00 647 0.00 2,719 0.02 0 0.00 386 0.00 2,172 0.02
เงินรับจากผูร่้วมทนุเดิม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 48,817 0.25 224,789 1.15 468,999 2.78 10,238 0.06 150,579 0.95 397,282 3.34
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 774,517 3.97 50,331 0.26 819,832 4.86 774,517 4.52 50,331 0.32 819,044 6.89
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0 0.00 2,901 0.01 636 0.00 0 0.00 2,022 0.01 631 0.01
เจา้หน้ีอ่ืน 1,009,810 5.18 1,040,278 5.33 723,462 4.29 1,193,788 6.97 800,587 5.05 358,251 3.01
อ่ืน ๆ 67,750 0.35 133,656 0.69 100,334 0.59 25,977 0.15 42,275 0.27 41,269 0.35

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 6,225,119 31.90 6,311,656 32.36 4,118,886 24.42 6,221,398 36.32 5,633,429 35.53 3,236,854 27.22

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 212,323 1.09 777,903 3.99 2,044,858 12.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 131 0.00 391 0.00 1,033 0.01 0 0.00 0 0.00 286 0.00
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมและเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,261 0.04 17,108 0.10 27,097 0.16 890 0.01 9,538 0.06 19,023 0.16
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 137,624 0.71 130,487 0.77 112,941 0.67 87,540 0.51 87,497 0.55 92,746 0.78

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 358,339 1.84 925,889 4.75 2,185,929 12.96 88,430 0.52 97,035 0.61 112,055 0.94
รวมหนีสิ้น 6,583,458 33.74 7,237,545 37.11 6,304,815 37.37 6,309,828 36.84 5,730,464 36.14 3,348,909 28.16
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
  

 งบดุล (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 1,579,343,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,579,344 1,579,344 1,578,736 1,579,344 1,579,344 1,578,736

ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 1,562,464,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 1,562,465 8.01 1,552,998 7.96 1,543,850 9.15 1,562,465 9.12 1,552,998 9.79 1,543,850 12.98

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,046,878 5.37 1,008,954 5.17 969,634 5.75 1,046,878 6.11 1,008,954 6.36 969,634 8.15
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม(570,311) (2.92) (570,311) (2.92) (308,455) (1.83) 0 0.00 0 0.00 0 0.00

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 8,639 0.04 4,826 0.02 554 0.00 8,639 0.05 4,826 0.03 554 0.00
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
    ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 6,238 0.05 6,238 0.05 6,238 0.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 155,756 0.80 119,382 0.61 75,457 0.45 155,756 0.91 119,382 0.75 75,457 0.63
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 172,123 0.88 172,123 0.88 172,123 1.02 172,123 1.00 172,123 1.09 172,123 1.45
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,008,948 56.42 9,873,734 50.63 7,843,967 46.50 7,874,174 45.97 7,268,327 45.84 5,782,337 48.62
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (589,750) (3.02) (13,504) (0.07) 25,501 0.15 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 12,800,986 65.60 12,154,440 62.32 10,328,869 61.23 10,820,035 63.16 10,126,610 63.86 8,543,955 71.84
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 128,254 0.66 110,631 0.57 235,617 1.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 12,929,240 66.26 12,265,071 62.89 10,564,486 62.63 10,820,035 63.16 10,126,610 63.86 8,543,955 71.84
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 19,512,698 100.00 19,502,616 100.00 16,869,301 100.00 17,129,863 100.00 15,857,074 100.00 11,892,864 100.00
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
  

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %

รายไดจ้ากการขายและบริการ 28,260,330 100.00 24,037,770 100.00 37,136,767 100.00 23,862,493 100.00 19,111,117 100.00 34,265,588 100.00
ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 24,781,822 87.69 19,348,225 80.49 29,632,808 79.79 21,906,188 91.80 16,705,730 87.41 28,798,860 84.05
ก าไรขั้นต้น 3,478,508 12.31 4,689,545 19.51 7,503,959 20.21 1,956,305 8.20 2,405,387 12.59 5,466,728 15.95
ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร 1,336,425 4.73 1,304,854 5.43 1,145,075 3.08 731,466 3.07 674,311 3.53 659,727 1.93

ก าไรจากการขายและให้บริการ 2,142,083 7.58 3,384,691 14.08 6,358,884 17.12 1,224,839 5.13 1,731,076 9.06 4,807,001 14.03
รายได้อ่ืน

ดอกเบ้ียรับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอกเบ้ียรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัจากการจ่ายช าระค่าสินคา้ล่าชา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินปันผลรับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 393,448 1.65 969,938 5.08 203,340 0.59
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 244,459 0.87 65,674 0.27 268,924 0.72 242,359 1.02 72,667 0.38 240,506 0.70
ค่าชดเชยรับจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 337,670 1.19 191,309 0.80 86,605 0.23 383,872 1.61 223,132 1.17 128,058 0.37

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ค่าใช้จ่ายอ่ืน

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 112,063 0.40 153,033 0.64 176,912 0.48 71,364 0.30 45,884 0.24 352,060 1.03

ขาดทนุจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 (8,300) (0.04) 57,120 0.17
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 139,780 0.49 97,720 0.41 87,811 0.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กลบัรายการจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอ่ืนๆ 57,500 0.20 0 0.00 89,236 0.24 9,000 0.04 0 0.00 0 0.00

ก าไรจากการด าเนนิงาน 3,033,555 10.73 3,892,427 16.19 7,068,372 19.03 2,324,882 9.74 3,034,397 15.88 5,788,085 16.89
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ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 % 2559 % 2558 % 2560 % 2559 % 2558 %

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3,033,555 10.73 3,892,427 16.19 6,536,076 17.60 2,324,882 9.74 3,034,397 15.88 4,969,725 14.50
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 105,968 0.37 110,044 0.46 151,113 0.41 47,459 0.20 32,527 0.17 70,281 0.21
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 370,632 1.31 655,139 2.73 1,188,690 3.20 271,101 1.14 432,568 2.26 958,979 2.80

ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษเีงินได้ 2,556,955 9.05 3,127,244 13.01 5,196,273 13.99 2,006,322 8.41 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,844 0.07 17,110 0.07 117,509 0.32 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมตามปกติ 2,537,111 8.98 3,110,134 12.94 5,078,764 13.68 2,006,322 8.41 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50
รายการพิเศษสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไร ( ขาดทุน )สุทธิ 2,537,111 8.98 3,110,134 12.94 5,078,764 13.68 2,006,322 8.41 2,569,302 13.44 3,940,465 11.50

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 27.26% 34.24%
ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1.63 0.00 2.01 0.00 3.30 0.00 1.29 0.00 1.66 0.00 2.56 0.00
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 1,562,465 0.00 1,552,998 0.00 1,543,850 0.00 1,562,465 0.00 1,552,998 0.00 1,543,850 0.00
EBIT 3,013,711.00
ROA for road map 45.78%
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 1,562,465 1,552,998 1,543,850 1,562,465 1,552,998 1,543,850
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 2559 2558 2560 2559 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น

หุ้นสามญั
ยอดตน้งวด 1,552,998 1,543,850 1,532,780 1,552,998 1,543,850 1,532,780
ออกหุ้นเพ่ิมทนุ 9,467 9,148 11,070 9,467 9,148 11,070
ยอดปลายงวด 1,562,465 1,552,998 1,543,850 1,562,465 1,552,998 1,543,850

ส่วนเกินทนุ
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ยอดตน้งวด 1,008,954 969,634 916,250 1,008,954 969,634 916,250
ลดส่วนเกินหุ้นสามญัเพ่ือลา้งขาดทนุสะสมและออกหุ้นเพ่ิมทนุ 37,925 39,320 53,384 37,925 39,320 53,384
ยอดปลายงวด 1,046,879 1,008,954 969,634 1,046,879 1,008,954 969,634

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น
ยอดตน้งวด 4,826 554 7,748 4,826 554 7,748
ค่าหุ้นเพ่ิมทนุรับล่วงหนา้ 3,813 4,272 (7,194) 3,813 4,272 (7,194)
ยอดปลายงวด 8,639 4,826 554 8,639 4,826 554

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัซ้ือในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี
ยอดตน้งวด 6,238 6,238 6,238 0 0 0
ก าไรสะสมส่วนของบริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัซ้ือส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยฯ 0 0 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 6,238 6,238 6,238 0 0 0

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ยอดตน้งวด (13,503) 25,501 (120,357) 0 0 0
เพ่ิมระหว่างงวด (576,247) (39,004) 145,858 0 0 0
ยอดปลายงวด (589,750) (13,503) 25,501 0 0 0

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ยอดตน้งวด 0 0 (1,196) 0 0 (1,196)
เพ่ิมระหว่างงวด 0 0 1,196 0 0 1,196
ยอดปลายงวด 0 0 0 0 0 0
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 2559 2558 2560 2559 2558

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย
ยอดตน้งวด 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123
รายการจดัสรรส ารอง 0 0 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123 172,123

งบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดตน้งวด 9,873,734 7,843,967 3,711,759 7,268,328 5,782,338 2,785,749
ก าไร (ขาดทนุ) ประจ าปี 2,537,111 3,110,134 5,078,764 2,006,322 2,569,302 3,940,465
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (1,421) 2,945 (21,808) 0 0 (19,128)
เงินปันผลจ่าย (1,400,476) (1,083,312) (924,748) (1,400,476) (1,083,312) (924,748)
ส ารองตามกฎหมาย 0 0 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 11,008,948 9,873,734 7,843,967 7,874,174 7,268,328 5,782,338

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียทีไ่ม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย
ยอดตน้งวด 110,631 235,618 169,695 0 0 0
เงินปันผลจ่ายออกหุ้นสามญัในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 0 0 1,854 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 0 (7,443) (52,000) 0 0 0
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 17,623 8,112 116,069 0 0 0
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยไม่เสียการควบคุม 0 (125,656) 0 0 0
ยอดปลายงวด 128,254 110,631 235,618 0 0 0

การเปลีย่นแปลงส่วนได้เสียของบริษทัในบริษทัย่อยโดยไม่เสียการควบคุม (570,311) (570,311) (308,455) 0 0 0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 155,756 119,382 75,456 155,756 119,382 75,456

(414,555) (450,929) (232,999) 155,756 119,382 75,456
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,929,241 12,265,072 10,564,486 10,820,036 10,126,611 8,543,955
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บริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                                    แบบ 56-1
  

งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560, 2559 และ 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 2559 2558 2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 2,927,588 3,782,383 6,384,963 2,277,423 3,001,870 4,899,444
ปรับกระทบยอดก าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 1,007,091 825,694 575,594 196,645 111,476 81,214
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ( กลบัรายการ ) (112,063) (157,147) 176,912 (71,364) (45,884) 352,060
รายการปรับลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (67,452) (197,244) (86,220) (174,714) (188,040) (61,888)
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 0 3 138 0 0 0
ตดัจ าหน่ายค่าความนิยม 0 525 0 0 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0 0 0 (393,448) (969,938) (203,340)
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์และสิทธิการเช่า 0 0 89,236 0 0 0
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,876) 17,289 34,694 114,710 36,607 (23,414)
ขาดทนุจากการดอ้ยค่าและขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 8,300 57,120
ก าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0 0 0 (45,504) 0 0
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 17,565 17,091 10,383 8,960 9,869 8,398
ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายอุปกรณ์ (74,309) 5,410 (1,972) (26,584) (1,465) (3,411)
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 36,374 43,925 37,024 29,040 35,129 29,749
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในกิจการร่วมคา้และบริษทัร่วม (139,780) (97,720) (87,811) 0 0 0
กลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (57,500) 0 0 (9,000) 0 0
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 95,810 107,075 141,838 50,318 36,826 66,053
ขาดทนุของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0 0 0 0 0 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (525) (697) 589 883 527 582
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 893,617 391,159 (898,455) 893,617 391,947 (899,243)
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม (8,413) (9,797) (1,441) (8,648) (9,486) (1,026)

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์
             และหนีสิ้นด าเนนิงาน 4,514,127 4,727,949 6,375,472 2,842,334 2,417,738 4,302,298
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งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

2560 2559 2558 2560 2559 2558

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (47,181) 669,365 560,781 (438,353) 300,219 833,606
สินคา้คงเหลือ (56,105) (886,420) 1,500,532 207,830 (918,555) 1,506,243
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (193,764) (117,847) (62,142) (91,807) (32,939) (15,865)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,458 99,459 (51,816) 2,018 (3,359) 20,275

หน้ีสินจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,096,671) 1,553,832 838,383 (438,242) 2,150,485 486,734
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (69,858) (98,896) 51,136 (19,868) (14,111) 13,393
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (13,370) 0 0 (8,917) 0 0

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 3,040,636 5,947,442 9,212,346 2,054,995 3,899,478 7,146,684
จ่ายดอกเบ้ีย (72,131) (136,254) (124,161) (58,021) (46,049) (68,481)
จ่ายภาษีเงินได้ (613,599) (975,929) (728,879) (447,642) (710,316) (631,725)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 2,354,906 4,835,259 8,359,306 1,549,332 3,143,113 6,446,478
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งบกระแสเงนิสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 2559 2558 2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัรวมกิจการ 0 0 0 0 0 0
เงินสดจ่ายซ้ือเงินกูย้ืมระยะยาวในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 (190,763) 0
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ยแห่งใหม ่- สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 0 (1,278,659) 0 0 (1,513,222) 0
เงินสดจ่ายซ้ือเงินกูย้ืมระยะสั้นในบริษทัยอ่ยแห่งใหม่จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนั 0 0 0 0 (448,159) 0
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 (288,199) (1,910,498) 0
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในบริษทัร่วม 0 (225,043) 0 0 (225,043) 0
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 0 0 0 (37,434) 6,453 0
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน 0 0 0 (738,958) (34,620) (205,340)
เงินสดรับจากการโอนกิจการใหบ้ริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0
เงินรับจากการลดทนุของบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 38,449 4,838 61,540 188,448 644,076 98,340
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 0 0 0 60,000 0 0
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือซอฟตค์อมพิวเตอร์ (65,366) (33,682) (6,275) (63,485) (31,150) (5,639)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (1,238,670) (1,209,975) (1,660,470) (106,783) (413,810) (152,276)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ 99,099 3,581 2,870 32,406 1,627 4,726

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,166,488) (2,738,940) (1,602,335) (954,005) (4,115,109) (260,189)
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งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ
2560 2559 2558 2560 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 590,649 601,780 (4,062,470) 673,685 1,571,341 (3,900,734)
เงินสดจ่ายซ้ือผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 0 (387,512) 0 0 0 0
เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงินเช่าซ้ือทรัพยสิ์น (641) (9,897) (4,180) (380) (1,995) (3,206)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 0 0 649,595 0 0 0
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (609,367) (1,312,789) (1,288,752) 0 0 (772,500)
เงินสดรับรับจากการเพ่ิมทนุ 42,565 47,914 56,706 42,565 47,914 56,707
รับเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 8,639 4,826 2,408 8,638 4,826 554
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (1,400,010) (1,083,303) (924,459) (1,400,011) (1,083,304) (924,459)
เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 0 (7,443) (52,000) 0 0 0

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (1,368,165) (2,146,424) (5,623,152) (675,503) 538,782 (5,543,638)

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ (128,072) 29,815 (57,286) 0 0 0
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (307,819) (20,291) 1,076,533 (80,176) (433,214) 642,651
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม 1,333,230 1,353,521 276,988 234,079 667,293 24,642
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม 1,025,411 1,333,230 1,353,521 153,903 234,079 667,293

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

    รายการซ้ือสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซ้ือ 0 0 0 0 0 0
    รายการซ้ืออุปกรณ์ทีย่งัไม่ได้จ่ายช าระ 5,361 7,926 76,429 0 0 0
      รายการหกักลบเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 0 0 105,000
      รายการหกักลบเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนกบัเงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 0
      รายการหกักลบเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 0 0 0
     รายการแปลงลูกหนีเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 0
     เงนิโอนรับจาก Aras เป็นเงนิเพิม่ทุนโดยผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 0
     รายการแปลงหนีเ้งินให้กู้ยืมแก่บริษทัย่อยเป็นเงินลงทุน 0 0 0 0 0 0
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                             แบบ 56-1

  (ค) ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วมและบริษัทย่อย

2558 2559 2560
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 2.14                   1.48                  1.49                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 1.37                   0.99                  0.91                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) 1.55                   0.93                  0.38                  
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 10.36                 7.64                  8.42                  
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย (Days) 34.74                 47.11                42.74                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 9.53                   6.27                  6.47                  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 37.78                 57.42                55.65                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 24.58                 8.52                  9.94                  
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 14.64                 42.27                36.21                
Cash Cycle (Days) 57.88                 62.27                62.18                
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 20.21% 19.51% 12.31%
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 17.60% 16.19% 10.73%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 127.89% 124.22% 77.63%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 13.51% 12.85% 8.84%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 62.38% 27.67% 20.33%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 31.73% 17.10% 13.01%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 88.85% 49.93% 41.09%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 2.34                   1.34                  1.48                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 0.60                   0.59                  0.51                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) 69.83                 61.00                33.19                
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (1.16)                  (0.99)                (0.93)                
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 77.01% 21.33% 45.01%
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                             แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

2558 2559 2560
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 6.690                 7.826                8.193                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 3.29                   2.00                  1.62                  
เงินปันผลต่อหุ้น 0.90                   0.90                  1.20                  
อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) 11.38% 15.61% 0.05%
หน้ีสินรวม (%) -30.10% 14.79% -9.04%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) -18.79% -35.27% 17.57%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 43.62% 13.95% 2.42%
ก าไรสุทธิ (%) 323.08% -38.76% -18.42%

151



บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                             แบบ 56-1

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2558 2559 2560
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 2.25                   1.16                  1.09                  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 1.37                   0.77                  0.62                  
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) 1.35                   0.71                  0.26                  
อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 9.92                   7.56                  9.29                  
ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เฉล่ีย (Days) 36.30                 47.62                38.75                
อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 10.58                 6.54                  7.09                  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 34.02                 55.01                50.77                
อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 19.10                 6.77                  7.82                  
ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 18.85                 53.18                46.02                
Cash Cycle (Days) 51.47                 49.45                43.50                
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 15.95% 12.59% 8.20%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 14.50% 15.88% 9.74%
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 129.71% 103.58% 66.64%
อตัราก าไรสุทธิ (%) 11.31% 12.61% 8.06%
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 56.31% 27.52% 19.16%
อัตรำส่วนประสิทธิภำพ
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 32.62% 18.52% 12.16%
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 794.55% 373.06% 251.74%
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 2.88                   1.47                  1.51                  
อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 0.39                   0.57                  0.58                  
อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) 116.33               134.18              50.01                
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (1.11)                  (0.88)                (0.95)                
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 138.17% 27.49% 54.49%
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บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                             แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2558 2559 2560
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 5.534                 6.521                6.925                
ก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.55                   1.65                  1.28                  
เงินปันผลต่อหุ้น 0.90                   0.90                  0.90                  
อัตรำกำรเติบโต
สินทรัพยร์วม (%) -3.08% 33.33% 8.03%
หน้ีสินรวม (%) -50.89% 71.11% 10.11%
รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) -20.23% -44.23% 24.86%
ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 43.34% 2.21% 8.48%
ก าไรสุทธิ (%) 488.94% -34.80% -21.91%
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14.  การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทัฯ) มีความยินดีท่ีจะรายงานว่าในปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ มีก าไร
สุทธิจ านวน 2,537 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิในปี 2559 จ านวน 3,110 ลา้นบาท  

รายไดจ้ากการขายและบริการจ านวน 28,260 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่าน
มา ซ่ึงปัจจยัหลกัเกิดจากการท่ีราคาขายยางมะตอยมีการปรับตวัสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของราคา
น ้ ามนัดิบระหว่างปี อย่างไรกตตามปริมายยอดขายนั้นลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี2559 เน่ืองจาก
ปัญหาการจดัส่งน ้ ามนัดิบจากผูผ้ลิตน ้ ามนัหลกัใน่่วงระหว่างปี ่่ายบริหารไดติ้ดตามสาานการยกการเมือง
ในประเทศเวเนซูเอลาอย่างใกล้่ ิด รวมาึงด าเนินการหลายอย่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ี ตลาด
ต่างประเทศ เ่่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซียนั้นมีผลประกอบการท่ีแตกต่างกันไป เวียดนามและ
อินโดนีเซียไดรั้บผลกระทบจากสภาวะอากาศอนัเลวร้ายและการจดัสรรงบประมายจากภาครัฐท่ีล่า่า้ ท าให้
โครงการต่างๆ มีความล่า่า้ ส่งผลให้ยอดขายของทั้งสองตลาดน้ีต ่ากว่าเป้าท่ีวางไว ้อย่างไรกตตามยอดขาย
รวมของตลาดต่างประเทศยงัเปตนไปตามเป้าหมายเน่ืองมาจากอุปสงคกยางมะตอยในประเทศจีนท่ียงัแขตงแกร่ง 
เรายงัมีมุมมองว่าอุปสงคกยางมะตอยท่ีหายไปเน่ืองมาจากสภาวะอากาศอนัเลวร้ายในปี 2560 จะกลบัมาในปี 
2561  

ส าหรับการกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศไทย รัฐบาลยงัคงมีการเบิกจ่ายงบประมายภาครัฐประจ าปี
ส าหรับานนในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2559 โดยอุปสงคกดา้นยางมะตอยของประเทศอยู่ท่ี 1.3 ลา้นตนัสูงสุด
เปตนประวติัการยก ท าใหก้ารขายในตลาดในประเทศประสบความส าเรตจทั้งดา้นอตัราการท าก าไรและยอดขาย 

ตน้ทุนขายและบริการในปี 2560 มีจ านวน 24,109 ลา้นบาท หรือคิดเปต นร้อยละ 85.3 (ร้อยละ 83.0 
ในปี 2559) ของรายไดจ้ากการขายและบริการ บริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจากการค านวยมูลค่าทรัพยกสินสุทธิ
โดยให้สะทอ้นราคาตลาดท่ีเปต นธรรม (“Mark to market”) จาก Four ways collar option ท่ีมีการกลบัรายการ
ก าไรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จ านวน 265 ลา้นบาท ในปี 2559 เน่ืองมาจากราคาน ้ ามนัดิบ Brent มีการปรับตวัลดลงจาก 
56.65 ดอลลารกสหรัฐต่อบารก เรลสู่ 45 ดอลลารกสหรัฐต่อบารกเรล และอยู่ในระดบัท่ีต ่ากว่า 56 ดอลลารกสหรัฐ
ต่อบารกเรลใน่่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อย่างไรกตตามการขาดทุนในคร้ังน้ีไม่ไดก้ระทบต่อกระแสเงินสด
เน่ืองจากราคาสัญญา Option ตกอยู่ใน่่วง Collar range ในทางกลบักนัการขาดทุนจากสัญญาการป้องกนั
ความเส่ียงบนผลิตภยัฑกท่ีไม่ใ่่ยางมะตอย (non-bitumen) จ านวน 495 ลา้นบาทนั้น จะาูก่ดเ่ยโดยก าไรท่ี
รับรู้ในระดบัท่ีสูงจากการขายผลิตภยัฑกท่ีไม่ใ่่ยางมะตอย รวมาึงก าไรท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากสินคา้คงเหลือ ย 
่่วงเวลาปลายปี 2560 ท่ีราคาน ้ ามนัดิบนั้นอยู่ในระดบัสูงสุดท่ี 66 ดอลลารกสหรัฐต่อบารกเรล กลุ่มบริษทัฯ มี
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ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 244 ลา้นบาท เน่ืองมาจากการอ่อนตวัของค่าเงนิ ดอลลารกสหรัฐท่ีส่งผลต่อมูลค่า
เงินลงทุนหมุนเวยีนท่ีเปตนดอลลารกสหรัฐเม่ือมีการรายงานในงบการเงินในหน่วยสกลุเงินบาท 

ค่าใ่จ่้ายในการขายและการบริหาร มีจ านวน 159 ลา้นบาท และ 1,178 ลา้นบาท หรือคิดเปต นร้อยละ 
0.56 และร้อยละ 4.17 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใ่จ่้ายในการขาย
และการบริหารในปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 259 ลา้นบาท และจ านวน 1,045 ลา้นบาท หรือคิดเปต นร้อยละ 1.08 
และร้อยละ 4.35 ของรายไดจ้ากการขายและบริการตามล าดบัการลดลงของค่าใ่จ่้ายในการขายเปต นไปตาม
ยอดขายท่ีลดลง บริษทัฯ ไดมี้การควบคุมค่าใ่จ่้ายเหล่าน้ีอยา่งเขม้งวด 

มีการกลบัรายการหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2560 จ านวน 112 ลา้นบาท จากการ่ าระหน้ีของลูกคา้บาง
รายของบริษทัยอ่ยในประเทศจีนและไม่มีการตั้งหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับการขายภายในประเทศการตั้งค่าเผื่อ
หน้ีสงสัยจะสูญเปต นไปตามนโยบายท่ีมีความรอบคอบของกลุ่มบริษทัฯ โดยท่ีลูกคา้ท่ีคา้ง่ าระหน้ีนานกว่า
หน่ึงปีจะมีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตตมจ านวน 

ค่าใ่จ่้ายทางการเงินปี 2560 อยู่ท่ี 106 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัค่าใ่จ่้ายทางการเงินจ านวน 110 
ลา้นบาทในปีก่อนการลดลงของค่าใ่จ่้ายทางการเงินเกิดจากการจ่าย่ าระคืนเงินกูร้ะยะยาวท่ีมีดอกเบ้ียท่ีสูง
ก่อนก าหนด โดยอตัราภาษีท่ีแท้จริงของบริษทัฯ ในปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 17.3 มาอยู่ท่ีร้อยละ 12.7 เปต น
ผลมาจากสิทธิประโย่นกทางภาษีจากโครงการส านักงานใหญ่ขา้มประเทศ (“IHQ”) และ บริษทัการคา้
ระหว่างประเทศ International Trading Center (“ITC”) ในปี 2559 

ก าไรสุทธิรวมหลงัหักภาษีส าหรับปี 2560 มีจ านวน 2,537 ลา้นบาท คิดเปต นก าไรต่อหุ้น 1.63 บาท 
(ราคาพารก  1 บาทต่อหุ้น) เปรียบเทียบกบัก าไรต่อหุ้น 2.01 บาท ส าหรับปี 2559 โดยกลุ่มบริษทัยงัมีอตัรา
ผลตอบแทนผูาื้อหุน้ในระดบัท่ีน่าพอใจท่ีร้อยละ 20.3 และร้อยละ 27.7 ในปี 2560 และ 2559 ตามล าดบั 

การวเิคราะห์ด้านการเงิน 

เงินกูย้ืมจากสาาบันการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าในขยะท่ีเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมี
ดอกเบ้ียสูงของบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดาู้ก่ าระคืนก่อนก าหนดดว้ยกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน จึง
ส่งผลให้อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูาื้อหุ้นรวมของกลุ่มบริษทัฯ ลดลงเปต น 0.51 เรายึดมัน่ในการควบคุม
สาานะเงินสดท่ีแขตงแกร่ง     โดยจดัสรรเงินลงทุนในระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือโอกาสในการขยายตวัในธุรกิจ
ใหม่ ๆ และเม่ือเดือนตุลาคม 2560 บริษทั ฟิทซก เรทต้ิงสก (ประเทศไทย) ไดย้นืยนัความเ่่ือมัน่ดงักล่าวจากการ
จดัอนัดบัเครดิตระยะยาวของบริษทัฯ เปต นระดบั A- อีกคร้ัง อีกทั้งกลุ่มบริษทัฯ ไดรั้บความไวว้างใจในการ
่่วยเหลือดา้นการเงินทั้งในเร่ืองการซ้ือวตัาุดิบและเงินทุนหมุนเวียนจากธนาคารต่าง ๆ เปตนอย่างดี 
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ฐานะการเงินรวม 

กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษทัฯ จ านวน 4,514 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบักระแสเงินสด
จากการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ จ านวน 4,728 ลา้นบาทในปีท่ีผ่านมา อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูาื้อ
หุน้รวมของกลุ่มบริษทัฯ หรือ D/E Ratio ยงัคงดีข้ึนเปต น 0.51 จาก 0.59 ภายหลงัจากการจ่าย่ าระคืนเงินกูย้ืม
ระยะยาวก่อนก าหนดอนัเปต นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีกระแสเงินสดท่ีแขตงแกร่ง นอกจากน้ีอตัราส่วนเงินกู้
ระยะยาวต่อส่วนของผูาื้อหุน้ลดลงเปต น 0.04 จาก 0.10  

การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ ย วนัส้ินปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัส้ินปี 2559 
สามาราสรุปไดด้งัน้ี 

• การเพิ่มข้ึนของสินคา้คงเหลือเน่ืองจากการปรับตวัท่ีสูงข้ึนของราคาตลาดของน ้ ามนัดิบใน่่วง
ส้ินปี 

• การลดลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรยกจากการตดัค่าเส่ือมราคา 
• การลดลงของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเน่ืองจากมีการ่ าระค่าใ่จ่้ายน ้ ามนัดิบใน่่วงส้ินปี 
• การเพิ่มข้ึนของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสาาบันการเงินเน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของเงินกู้ระยะส้ัน

ส าหรับการซ้ือน ้ามนัดิบใน่่วงส้ินปี 
• การลดลงของเงินกูร้ะยะยาวจากสาาบนัการเงินเน่ืองจากการจ่าย่ าระคืนเงินกูร้ะยะยาวล่วงหนา้ 

อตัราส่วนทางการเงินหลกั 
อตัราส่วนทางการเงินหลกัของกลุ่มบริษทัฯ ย วนัส้ินปี 2560 สามาราสรุปไดด้งัน้ี 
• อตัราก าไรสุทธิต่อรายไดร้วมลดลงเปต นร้อยละ 8.8 ในปี 2560 จากร้อยละ 12.8 ในปี 2559 
• อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูาื้อหุ้นลดลงเปต นร้อยละ 20.3 ในปี 2560 จากร้อยละ 27.7 ในปี 

2559 
กระแสเงินสด 

กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2560 สามาราสรุปไดด้งัน้ี 
• เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,355 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดไดม้าจาก

การด าเนินงาน 
• เงินสดสุทธิใ่ไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 1,166 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการซ้ือเรือและ

งบประมายการลงทุนของบริษทัยอ่ย 
• เงินสดสุทธิใ่ไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,368 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก การจ่าย่ าระ

เงินกูย้ืมระยะยาวล่วงหนา้และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูาื้อหุน้ 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมและเลขานุการบริษัท          
                                  

นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม 

ประธ นกรรมก ร 
กรรมก รอิสระ 
อ ย ุ67 ปี 
วนั เดือน ปี ทีเ่ป็นกรรมการ 
13 สิงห คม 2558 
คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญ ตรี Higher Accounting มห วทิย ลยั California College of Commerce ประเทศสหรัฐอเมริก  
• ปริญญ โท หลกัสูตรก รจดัก รมห บณัฑิต สถ บนับณัฑิต บริห รธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬ ลงกรณ์
มห วทิย ลยั 
การอบรม 
• The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560 
• หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 63/2550 
• หลกัสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) ร่นุ ท่ี 33/2557 
• หลกัสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นท่ี 3/2554 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก รและประธ นกรรมก รตรวจสอบ 

บริษทั ไทคอน อินดสัเตรียล คอนเน็คชัน่ จ   กดั (มห ชน) 
ประเภทธุรกิจ พฒัน อสังห ริมทรัพยป์ระเภทโรงง นและคลงัสินค ้ใหเ้ช่  

2559 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2558 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก รตรวจสอบ บริษทั พริม ม รีน จ  กดั (มห ชน) 

ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีท งทะเล บริก รเรือเพื่อสนบัสนุนธุรกิจขดุเจ ะและ  
จดัเก็บน ้ มนักล งทะเล 

2555 – ปัจจุบนั  กรรมก ร และกรรมก รตรวจสอบ 
บริษทั แผน่ดินทองพร็อพเพอร์ต้ีดีเวลลอปเมน้ท ์จ  กดั(มห ชน)  
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ประเภทธุรกิจ พฒัน อสังห ริมทรัพย ์
2560 – ปัจจุบนั  กรรมก ร และประธ นกรรมก รตรวจสอบ บริษทั ทรัพยทิ์พย ์จ   กดั 

ประเภทธุรกิจ ผลิตเอท นอลจ กมนัส  ปะหลงั 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร สถ บนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร เงินทุนหมุนเวยีน กรมบญัชีกล ง 
2554 – ปัจจุบนั  กรรมก ร สถ บนับริห รกองทุนพลงัง น 
2553 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั เนชัน่แนล เพ เวอร์ ซพัพล ย จ  กดั (มห ชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยกระแสไฟฟ้ และไอน ้  
 

นายโก บัน เฮ็ง 

รองประธ นกรรมก ร 
กรรมก รอิสระ 
อ ย ุ69 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
1 กรกฎ คม 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 -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
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ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  รองประธ นกรรมก รบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบบริษทั Cue Energy Resources Limited 

ประเภทธุรกิจ ส  รวจและผลิตน ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระและประธ นกรรมก รท่ีไม่ใช่ผูบ้ริห รและกรรมก รตรวจสอบ บริษทั 

Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd. 
ประเภทธุรกิจ ตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงท่ีท  หน ้ท่ีรักษ ผลประโยชน์ Keppel 
Infrastructure Trust 

2557 – ปัจจุบนั  กรรมก ร Chung Cheng High School Ltd., 
ประเภทธุรกิจ ก รศึกษ  

2556 – ปัจจุบนั  กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบบริษทั Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. 
ประเภทธุรกิจ กิจก รลงทุน 

2554 – ปัจจุบนั  ท่ีปรึกษ  Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.  
ประเภทธุรกิจ ผูเ้ช่ียวช ญในธุรกิจตน้น ้ และกล งน ้ ด ้นน ้ มนั ก๊ ซธรรมช ติ และปิโตรเคมี 

2554 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2556 – 2558  กรรมก ร Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
 

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร 

กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
อ ย ุ65 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 สิงห คม 2556 
คุณวุฒิการศึกษา 
• บริห รธุรกิจมห บณัฑิต Wharton Business School, University of Pennsylvania ประเทศหรัฐอเมริก  
• บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) จุฬ ลงกรณ์มห วทิย ลยั 
การอบรม 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2557 Role of the Chairman Program (RCP) 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 
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หุ้นในบริษัท 
13,860,000 หุน้ (0.887%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน 
นอ้งส วของน ยสิทธิล ภ ทรัพยส์ ครและพี่ส วของภรรย  น ยสมจิตต ์เศรษฐิน 
ประสบการณ์การท างาน 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโก ้ท วเวอร์ จ   กดั 

ประเภทธุรกิจ ให้เช่ อสังห ริมทรัพย ์
2556 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2556 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ   กดั (มห ชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง 
2556 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ทิปโก ้เอฟ แอนด ์บี จ   กดั 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 
2555 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั สย มคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่ง 
2554 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั วณิชภ ค จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ให้เช่ อสังห ริมทรัพย ์
2546 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ผูรั้บเหม ก่อสร้ งและซ่อมบ  รุงท ง 
2555 – 2560  กรรมก ร บริษทั ปิยะณรงคว์ิทย ์จ   กดั 

ประเภทธุรกิจ ให้เช่ อสังห ริมทรัพย ์
2556 – 2559  ประธ นกรรมก ร 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
 

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ 

กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รบริห ร 
กรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ63 ปี 
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วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
1 สิงห คม 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) 
หุ้นในบริษทั 
1,500,000 หุน้ (0.096%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2547 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2544 – ปัจจุบนั  กรรมก รบริห ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2536 – ปัจจุบนั  กรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภ คเอเชียแปซิฟิค  

บริก รด ้นท่ีปรึกษ ย งมะตอย 
2532 - 2535  กรรมก รผูจ้ดัก ร COLAS AJMC, Mauritius Island 
2529 – 2532  ผูจ้ดัก รฝ่ ยตวัแทน Colas Mayotte, Comoro Island 
2526 – 2529  ผูจ้ดัก รฝ่ ยตวัแทน Colas GTR, Morocco 
2523 – 2526  ตวัแทนไซตง์ นก่อสร้ ง Colas Guinea Brissao, West Africa 
2521 – 2523  ตวัแทนไซตง์ นก่อสร้ ง Colas TOGO and BENIN, West Africa 
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นายสมจิตต์ เศรษฐิน  
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
ประธ นคณะกรรมก รบริห ร 
กรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ 
อ ย ุ65 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
29 เมษ ยน 2537 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริห รธุรกิจบณัฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริก  
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 หุน้ (2.534%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน 
นอ้งเขยของน งส วลกัษณ  ทรัพยส์ คร และน ยสิทธิล ภ ทรัพยส์ คร 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2550 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโก ้ไบโอเทค็ จ   กดั 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยวตัถุดิบส รสกดัจ กพืช 
2548 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ   กดั (มห ชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง 
2537 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2529 – ปัจจุบนั  กรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
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นายชัยวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รบริห ร 
กรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
กรรมก รผูจ้ดัก ร 
อ ย ุ57 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
13 กุมภ พนัธ์ 2545 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศ สตร์บณัฑิต มห วทิย ลยัลิเวอร์พูล (Liverpool) ประเทศองักฤษ 
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 หุน้ (0.090%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2545 – ปัจจุบนั  กรรมก รผูจ้ดัก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2542 – 2545  ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ด บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2538 – 2541 ผูจ้ดัก รอ วุโสส ยก รตล ด บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2536 – 2538  ผูจ้ดัก รอ วุโสส ยก รผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2535   ผูจ้ดัก รกลุ่มโรงง น บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2526 – 2534  ผูจ้ดัก รโรงง น บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
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นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค  

กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
อ ย ุ65 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
17 พฤศจิก ยน 2551 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศ สตร์บณัฑิต ส ข โยธ , Ecole Supérieure des Travaux Publics 
การอบรม -ไม่มี- 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2551 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2550 – ปัจจุบนั  ประธ นและกรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ บริษทั COLAS S.A. Group 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2545 – 2550  ประธ นและกรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ บริษทั SAUR Group 

ประเภทธุรกิจ บริห รจดัก รน ้ และของเสีย 
2544 – 2545  กรรมก รผูอ้   นวยก รฝ่ ยปฎิบติัก ร บริษทั BOUYGUES CONSTRUCTION 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2541 – 2545  กรรมก รผูอ้   นวยก รฝ่ ยปฎิบติัก ร บริษทั BOUYGUES OFFSHORE 

ประเภทธุรกิจ Oil services construction 
 

นายจ๊าคส์ ลอีอสท์ 

กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
อ ย ุ65 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
5 เมษ ยน 2554 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศ สตร์บณัฑิต Ecole Centrale Lille 
การอบรม -ไม่มี- 
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หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2554 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2553 – ปัจจุบนั  กรรมก รผูจ้ดัก ร-ต่ งประเทศ, Colas Group 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2545 – 2553  ประธ นและกรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ SAIPEM S.A. 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2544   กรรมก รบริห ร Bouygues Offshore 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2539 – 2543  กรรมก รผูอ้   นวยก รฝ่ ยปฏิบติัก ร Bouygues Offshore 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2537 – 2538  รองประธ น (Africa, North Sea and Mexico), Petromar 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยปิโตรเลียม 
2532 – 2536  รองประธ น (Africa), Petromar 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ  หน่ ยปิโตรเลียม 
 

นายนิพนธ์ สุทธิมัย  

กรรมก รอิสระ 
อ ย ุ59 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
16 กุมภ พนัธ์ 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) 
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• 2549 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รใหญ่ฝ่ ยบริห รก รจดัก รคว มเส่ียงและรักษ ก รผูอ้   นวยก รแผนก 
Cargo sales บริษทั ส ยก รบินนกแอร์ จ   กดั (มห ชน) 
2559 – 2560  ผูอ้   นวยก รใหญ่ฝ่ ยบริก รลูกค ้ บริษทั ส ยก รบินนกแอร์ จ   กดั (มห ชน) 
ประเภทธุรกิจ ส ยก รบิน 
2555 – 2558  ผูอ้   นวยก รใหญ่ฝ่ ยทรัพย กรมนุษย ์บริษทั ส ยก รบินนกแอร์ จ   กดั (มห ชน) 
ประเภทธุรกิจ ส ยก รบิน 
2549 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2542 – ปัจจุบนั  Associate Director บริษทั จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ   กดั 
ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่ง 
2550 – 2556  กรรมก รบริห ร CLY International Limited 
ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษ ด ้นทรัพย กรบุคคล 
2548 – 2551  ท่ีปรึกษ  บริษทั ไทยแอร์ค โก จ  กดั 
ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่งสินค ้ท งอ ก ศ 
 

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 

กรรมก รอิสระ 
กรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
กรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ62 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
23 กุมภ พนัธ์ 2553 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริห รธุรกิจมห บณัฑิต ส ข ก รเงิน, ESCP-EAP 
• Bachelor’s Degree in Math and Science 
• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008 
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การอบรม 
• 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2553 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2553 - ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2552 - ปัจจุบนั  ประธ น Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee 

ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมก รค ้และพฒัน ธุรกิจ 
2554 – 2560  รองประธ น EABC ( European Association for Business and Commerce) 
2551 - 2552  ประธ น French International School of Bangkok ประเภทธุรกิจ ก รศึกษ  
2550 - 2551  ท่ีปรึกษ ด ้นก รบริห รและทีมง น FP Coaching to Lead (Thailand) 

ประเภทธุรกิจ ก รศึกษ  
 

นายนพพร เทพสิทธา 

กรรมก รอิสระ 
กรรมก รตรวจสอบ 
ประธ นคณะกรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ64 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
27 เมษ ยน 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศ สตรบณัฑิต ส ข วศิวกรรมไฟฟ้  จุฬ ลงกรณ์ มห วทิย ลยั 
• ปริญญ ศิลปศ สตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ ส ข วชิ ก รจดัก ร โลจิสติกส์และโซ่อุปท น  
   มห วทิย ลยัศรีปทุม 
การอบรม 
• 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
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หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2557 – ปัจจุบนั  กรรมก รและประธ นคณะกรรมก รบริห ร 

ธน ค รเพื่อก รส่งออกและน  เข ้แห่งประเทศไทย 
ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รน  เข ้และส่งออก 

2556 – 2560  ประธ นสภ ผูส่้งสินค ้ท งเรือแห่งประเทศไทย 
2555 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2554 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ กรรมก รตรวจสอบ และประธ นคณะกรรมก รบริห รคว มเส่ียง 

บริษทั อนนัด  ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  กดั (มห ชน)  ประเภทธุรกิจ พฒัน อสังห ริมทรัพย ์
2548 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระและประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบ 

บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จ  กดั (มห ชน) 
ประเภทธุรกิจ น  เข ้และจดัจ  หน่ ยสินค ้ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์คมี 

 

นายพรีศิลป์ ศุภผลศิริ 

กรรมก รอิสระ 
ประธ นคณะกรรมก รตรวจสอบ 
ประธ นคณะกรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
อ ย ุ64 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
13 พฤษภ คม 2556 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริห รธุรกิจบณัฑิต Yokohama National University ประเทศญ่ีปุ่น 
การอบรม 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2556 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
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2553 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ไคเซ็น คอนซลัต้ิง จ   กดั  ประเภทธุรกิจ ปรึกษ ท งธุรกิจ 
2552 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ฟู้ดแอนด์ดร๊ิงส์ จ   กดั (มห ชน) 

ประเภทธุรกิจ รับผลิตอ ห รและเคร่ืองด่ืม 
2552 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จ   กดั  ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษ ท งธุรกิจ 
2532 – ปัจจุบนั  ประธ นกรรมก ร บริษทั ศุภธน  จ  กดั ประเภทธุรกิจ ใหเ้ช่ ส  นกัง น 
 

นายปานเฉลมิ สุธาธรรม  

กรรมก รอิสระ 
กรรมก รตรวจสอบ 
กรรมก รสรรห และก  หนดค่ ตอบแทน 
อ ย ุ64 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
14 มิถุน ยน 2547 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริห รธุรกิจมห บณัฑิต University of Bridgeport, CT, ประเทศสหรัฐอเมริก  
• ปริญญ บณัฑิต ส ข ก รบญัชี Babson College, MA, ประเทศสหรัฐอเมริก  
การอบรม 
• 2549 Audit Committee Program (ACP) 
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั บุญพฒัน์ พร็อพเพอร์ต้ี จ   กดั  ประเภทธุรกิจ อ ค รส  นกัง นให้เช่  
2547 – ปัจจุบนั  กรรมก รอิสระ  บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
 
 
 
 
 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ�ำ  กดั (มห  ชน) 

                                                                                                                                           
เอกสารแนบ 1           

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

 

179 
 

นายจ๊าคส์ มาร์แชล 
กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รบริห ร 
กรรมก รก  กบัดูแลกิจก รท่ีดี 
อ ย ุ52 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
27 เมษ ยน 2555 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ บณัฑิต ก รเงินองคก์ร (Corporate Finance) มห วทิย ลยั Dauphine ประเทศฝร่ังเศส 
การอบรม 
• 2557 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2555 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2543 – 2554  International Finance Manager, COLAS S.A. ป รีส ประเทศฝร่ังเศส 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2539 – 2543  Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ป รีส ประเทศฝร่ังเศส 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
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นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 

กรรมก รผูมี้อ  น จลงน มผูกพนับริษทั 
กรรมก รบริห ร 
อ ย ุ66 ปี 
วนั เดือน ปีทีเ่ป็นกรรมการ 
10 พฤษภ คม 2544 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• บริห รธุรกิจบณัฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริก  
การอบรม 
• 2555 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 
16,100,000 หุน้ (1.030%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน 
พี่ช ยน งส วลกัษณ  ทรัพยส์ ครและพี่ช ยภรรย ของน ยสมจิตต์ เศรษฐิน 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ไทยสเลอร่ี ซิล จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ใหบ้ริก รด ้นก รท  ถนนย งมะตอย 
2558 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโก ้ท วเวอร์ จ   กดั 

ประเภทธุรกิจ ให้เช่ อสังห ริมทรัพย ์
2555 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ   กดั (มห ชน) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง 
2544 – ปัจจุบนั  กรรมก รบริห ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2540 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั สย มคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ บริก รขนส่ง 
2539 – ปัจจุบนั  กรรมก ร บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ผูรั้บเหม ก่อสร้ งและซ่อมบ  รุงท ง 
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ผู้บริหารบริษัท 
 

นายโก๊ะ ไล้ ฮวด 

รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – ส ยบญัชีและก รเงิน 
อ ย ุ58 ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา 
• Chartered Association of Certified Accountant (UK) 
• บริห รธุรกิจมห บณัฑิต – ส ข ธุรกิจระหว ่งประเทศ 
หุ้นในบริษัท 1,070,000 หุน้ (0.07%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2557 – ปัจจุบนั รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – บญัชีและก รเงิน บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2552 – ปัจจุบนั  กรรมก รบริห รส ยบญัชีและก รเงิน บริษทั Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd 

ประเภทธุรกิจ กิจก รลงทุน 
2553 – 2556  ผูอ้   นวยก รส ยบญัชีและงบประม ณ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2547 – 2551 Chief Financial Officer Seloga Holidings Bhd. 

ประเภทธุรกิจ กิจก รลงทุน 
 

นายอูกส์ เดอชอง 

รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – ส ยธุรกิจก รค ้ระหว ่งประเทศ 
อ ย ุ49 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข  Public and Maritime Works 
• Civil Engineering Option, University of Technology Degree 
การอบรม 
• 2558 Director Certification Program (DCP) 
• 2556 Director Accreditation Program (DAP) 
หุ้นในบริษัท 430,000 หุน้( 0.03%) 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 – ปัจจุบนั  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – ธุรกิจค ้ส่งต่ งประเทศ 
2557 – 2559  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – ต่ งประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2554 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัก รฝ่ ยปฏิบติัก ร Colas Asia area 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2554 – 2556  ผูอ้   นวยก ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2547 – 2554  กรรมก รผูจ้ดัก ร Colas South Africa (Pty) Ltd 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2538 – 2547  ผูจ้ดัก รฝ่ ยปฏิบติัก ร COLAS Asia area 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2533 – 2537  ผูจ้ดัก รโครงก ร COLAS France, Morocco, India 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
 

นายเธียร่ี อแลง ซิมง เดอเฟรน 

รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – ส ยธุรกิจก รค ้และพฒัน ธุรกิจต่ งประเทศ 
อ ย ุ47 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศ สตร์บณัฑิต ส ข วศิวกรรมโยธ  ALES Mining school ประเทศฝร่ังเศส 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
คว มสัมพนัธ์ท งครอบครัวระหว ่งกรรมก รและผูบ้ริห รท่ นอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 – ปัจจุบนั  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร ส ยธุรกิจก รค ้และพฒัน ธุรกิจต่ งประเทศ  

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 – 2560  กรรมก รผูจ้ดัก รใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. ประเทศออสเตรเลีย  

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2548 – 2554 ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ดและข ยต่ งประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2543 – 2547  กรรมก รผูจ้ดัก ร COLAS South Africa (Pty) Ltd. ประเทศอเมริก ใต ้ 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
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2541 – 2542  กรรมก รผูจ้ดัก ร COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนย   
ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 

 

นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย 

รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – ธุรกิจค ้ปลีกต่ งประเทศ 
อ ย ุ51 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France 
• ปริญญ ตรี ส ข บริห รจดัก ร SDSU, USA 
การอบรม 
• 2556 Director Certification Program (DCP) 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
คว มสัมพนัธ์ท งครอบครัวระหว ่งกรรมก รและผูบ้ริห รท่ นอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  รองกรรมก รผูจ้ดัก ร – ธุรกิจค ้ปลีกต่ งประเทศ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2550 – 2558  ประธ นกรรมก ร Colas Companies ในประเทศอินโดนีเซีย เวยีดน ม และสิงคโปร์ 

ประเภทธุรกิจ ก่อสร้ งถนน 
2548 – 2549  ผูอ้   นวยก รฝ่ ยก รตล ด North & Central Europe, Shell International 

ประเภทธุรกิจ น ้ มนั และก๊ ซธรรมช ติ 
2544 – 2547  ผูอ้   นวยก รฝ่ ยก รตล ด Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil Products 

ประเภทธุรกิจ น ้ มนั และก๊ ซธรรมช ติ 
2540 – 2543  ผูอ้   นวยก รทัว่ไป Shell Bitumen Vietnam 

ประเภทธุรกิจ จดัห ย งมะตอย 
2538 – 2537  ผูจ้ดัก รฝ่ ยพฒัน ธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream) 

ประเภทธุรกิจ น ้ มนัและก๊ ซธรรมช ติ 
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นางสาวอชัฌา รัตน์ตระกูลทิพย์ 
ผูอ้   นวยก รฝ่ ยก รเงินองคก์ร 
อ ย ุ70 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Mini MBA - เศรษฐศ สตร์ บริห รธุรกิจ 
• Mini MBA - พ ณิชยศ สตร์และก รบญัชี บริห รธุรกิจ มห วทิย ลยัเกษตรศ สตร์ 
หุ้นในบริษัท 1,331,000 หุน้ (0.09%) 
คว มสัมพนัธ์ท งครอบครัวระหว ่งกรรมก รและผูบ้ริห รท่ นอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2545 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รฝ่ ยก รเงินสินเช่ือและกฎหม ย บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2544 – 2545  ผูจ้ดัก รอ วุโส บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
 

นายชาญชัย โลหะประธาน 

ผูอ้   นวยก รฝ่ ยข ยและก รตล ดในประเทศ 
อ ย ุ51 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข บริห รธุรกิจ มห วทิย ลยั Victoria University of Technology เมลเบิร์น ออสเตรเลีย 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ ส ข วศิวกรรมโยธ  มห วิทย ลยัสงขล นครินทร์ 
หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
คว มสัมพนัธ์ท งครอบครัวระหว ่งกรรมก รและผูบ้ริห รท่ นอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบก รณ์ก รท  ง น 
2560 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รฝ่ ยข ยและก รตล ดในประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 – 2559  รองประธ น ฝ่ ยก รข ยและบริก ร 

บริษทั สย มฮิต ชิ เอลลิเวเตอร์ จ   กดั 
2554 – 2555  กรรมก รผูจ้ดัก ร บริษทั Bangkok Komatsu Sales 
2551 – 2554  กรรมก รผูจ้ดัก ร บริษทั Pidilite Bamco 
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นายสุพฒัน์ พพิธิวรรณ 

ผูอ้   นวยก รฝ่ ยปฏิบติัก ร 
อ ย ุ48 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ สถ บนัเทคโนโลยี พระจอมเกล ้เจ ้คุณทห รล ดกระบงั 
หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รส ยก รผลิต บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2544 – 2558  ผูจ้ดัก รโรงง น ประเทศไทย บริษทั ก ร์เดียนอินดสัทรีส จ  กดั 

ผูผ้ลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภณัฑก์ระจกแปรรูป (fabricated glass) 
 

นายสรนารถ นันทมนตรี 

ผูอ้   นวยก รฝ่ ยก รค ้ระหว ่งประเทศ 
อ ย ุ44 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข บริห รธุรกิจ Saint Louis University, Missouri, USA 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ ส ข วศิวกรรมโยธ  จุฬ ลงกรณ์มห วทิย ลยั 
หุ้นในบริษัท 140,000 หุน้ (0.009%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 
2558 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ดต่ งประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2557   ผูจ้ดัก รโรงง นนครร ชสีม  บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 – 2556  ผูจ้ดัก รอ วุโส ฝ่ ยข ยผลิตภณัฑแ์อสฟัลตแ์ละฝ่ ยข ยผลิตภณัฑพ์ิเศษ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2553 – 2555  ผูจ้ดัก รกลุ่ม ฝ่ ยข ยและก รตล ดต่ งประเทศ 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2547 – 2553  ผูจ้ดัก รฝ่ ยก รตล ด KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia) 

ประเภทธุรกิจ โรงกลัน่ย งมะตอย 
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2544 – 2557  เจ ้หน ้ท่ีอ วุโสฝ่ ยเทคนิค บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2538 – 2544  วศิวกรโยธ  บริษทั ถนอมวงศบ์ริก ร จ  กดั 

ประเภทธุรกิจรับเหม ก่อสร้ งและซ่อมบ  รุงท ง  
 
นางพนัธ์สิริ สุตเธียรกุล 
ผูอ้   นวยก รฝ่ บบริห รภ พลกัษณ์องคก์รและกิจกรรมเพื่อสังคม 
อ ย ุ58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท คณะภูมิสถ ปัตยกรรมศ สตร์ มห วทิย ลยัเพนซิลว เนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริก  
• ปริญญ ตรี คณะสถ ปัตยกรรมศ สตร์ มห วทิย ลยัศิลป กร 
หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 
2560 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รฝ่ ยบริห รภ พลกัษณ์องคก์รและกิจกรรมเพื่อสังคม  

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2557 – 2559  ผูอ้   นวยก รส ยก รตล ดในประเทศ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2556 – 2557  ผูจ้ดัก รประจ  ประเทศไทย บริษทั วลิเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จ  กดั 

ประเภทธุรกิจ ผลิตเคร่ืองสุขภณัฑเ์ซร มิก 
2554 – 2555  President Asia Pacific & Global Branding  

กลุ่มบริษทั มหพนัธ์ไฟเบอร์ซีเมนต ์จ  กดั (มห ชน) 
ประเภทธุรกิจ ผลิตสินค ้ในส ยผลิตภณัฑไ์ฟเบอร์ซีเมนต์ 

2552 – 2553 ผูจ้ดัก รทัว่ไป บริษทั โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ  กดั 
ประเภทธุรกิจ ผูผ้ลิตเคร่ืองสุขภณัฑ ์
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นางอุดมพร พนัธ์ุแพทย์ 
ผูอ้   นวยก รฝ่ ยบริห รทรัพย กรบุคคล 
อ ย ุ56 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ก รจดัก รมห บณัฑิต ส ข ก รบริห รทรัพย กรบุคคล วทิย ลยัก รจดัก ร     
   มห วทิย ลยัมหิดล 
• Mini - MBA มห วทิย ลยัธรรมศ สตร์ 
• ปริญญ ตรี วทิย ศ สตรบณัฑิต ส ข จิตวทิย อุตส หกรรม มห วทิย ลยัเชียงใหม่ 
หุ้นในบริษัท 767,000 หุน้ (0.046%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 
2554 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รฝ่ ยบริห รทรัพย กรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2550 – 2553  ผูจ้ดัก รอ วุโสฝ่ ยทรัพย กรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2543 – 2549  ผูจ้ดัก รกลุ่มฝ่ ยทรัพย กรบุคคล บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
 
นายหลุยส์ เฟรเดอริก ซัคส์ 
ผูอ้   นวยก รฝ่ ยบริห รกลุ่มธุรกิจเรือ 
อ ย ุ43 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท วทิย ศ สตร์ก รเดินเรือ Antwerp Maritime Academy, Antwerp, ประเทศเบลเยีย่ม 
• ปริญญ ตรี บริห รธุรกิจ NEOMA B.S., Reims, ประเทศฝร่ังเศส 
หุ้นในบริษัท - ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน - ไม่มี - 
ประสบการณ์การท างาน 
2556 – ปัจจุบนั  ผูอ้   นวยก รกลุ่มธุรกิจเรือ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 – 2556  Senior Manager Cargo Underwriter & Project Cargo Trade Sector Manager  

ส่วนภูมิภ ค - เอเชีย AXA Corporate Solutions 
ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษ ด ้นคว มเส่ียง  
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2551 – 2555  ผูจ้ดัก รบริห รคว มเส่ียงท งทะเลส่วนภูมิภ ค – เอเชีย AXA Corporate Solutions 
ประเภทธุรกิจ ท่ีปรึกษ ด ้นคว มเส่ียง  

2548 – 2551  ตน้เรือ เรือ LNG Tankers Gazocean GDF SUEZ 
ประเภทธุรกิจ ก รขนส่งท งทะเล 

2539 – 2548  นกัเดินเรือ EXMAR ประเภทธุรกิจ ก รขนส่งท งทะเล 
 

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ 

เลข นุก รบริษทัฯ 
อ ย ุ33 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญ โท ส ข บริห รธุรกิจ สถ บนับณัฑิตบริห รธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬ ลงกรณ์มห วทิย ลยั 
• ปริญญ ตรี วศิวกรรมศ สตร์ สถ บนัเทคโนโลยพีระจอมเกล ้เจ ้คุณทห รล ดกระบงั 
การอบรม 
• 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG) 
• 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board 
• 2557 หลกัสูตรเลข นุก รบริษทั (CSP) 
หุ้นในบริษัท -ไม่มี - 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 
2559 – ปัจจุบนั  เลข นุก รบริษทั ฝ่ ยกิจก รและว งแผนองคก์ร บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2557 – 2558  เจ ้หน ้ท่ีอ วุโส – ฝ่ ยกลยทุธ์องคก์รและกิจก รองคก์ร  

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  กดั (มห ชน) 
2555 – 2557  เจ ้หน ้ท่ีอ วุโส – ฝ่ ยกลยทุธ์ธุรกิจต่ งประเทศ ธน ค รไทยพ ณิชย ์จ  กดั (มห ชน) 

ประเภทธุรกิจ ธน ค ร 
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