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ส่วนที1่ 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

ข้อมูลบริษัท 

บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดก่้อตั้งข้ึนตั้งแต่ ปี 2522 ปัจจุบนับริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
บริษทัร่วม (“กลุ่มบริษทัฯ”) ไดเ้ป็นผูน้ ำในกำรผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ยำง มะตอยทั้งในประเทศไทย
และภูมิภำคเอเชียแปซิฟิค  
 

ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษทัฯไดน้ ำไปใชใ้นกำรก่อสร้ำงถนน และ ซ่อมบ ำรุงผิวกำรจรำจร เช่น ผิว
ทำงหลวง ผิวทำงวิ่งข้ึนลง ของสนำมบิน นอกจำกน้ีกลุ่มบริษทัฯยงัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ น ้ ำมนั (Non Asphalt 
Products) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil ให้แก่ผูค้ำ้ยำงมะตอย ผูรั้บเหมำก่อสร้ำงถนนเเละโรงงำน 
อุตสำหกรรมทั้งในประเทศไทยเเละในประเทศอ่ืน ๆ ในเเถบ เอเชียตะวนัออกเฉียงใตอี้กดว้ย 

  
จำกควำมร่วมมือกบั Colas S.A. ซ่ึงเป็นบริษทัชั้นน ำของโลกในกำรก่อสร้ำงและบ ำรุงถนนจำก

ประเทศฝร่ังเศสและเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่รำยหน่ึงของบริษทัฯ จึงท ำให้กลุ่มบริษทัฯสำมำรถน ำเสนอสินคำ้
ใหม ่ๆ  ท่ีมีคุณภำพสูงใหก้บัลูกคำ้ไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง  
 

ถึงแมจ้ะมีส่ิงทำ้ทำยในตลำดน ้ ำมนัของโลก กลุ่มบริษทัฯยงัคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ทำงธุรกิจระยะยำว
เพื่อใหก้ลุ่มบริษทัฯสำมำรถ บรรลุวสิัยทศัน์ในกำรจดัจ ำหน่ำยยำงมะตอยใหไ้ดถึ้ง 2 ลำ้นตนั ในปี 2558 
 
ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ 
อำคำรทิปโก ้เลขท่ี 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์+66 2273 6000 โทรสำร +66 2278 0043 Email: info@tipcoasphalt.com 

 
ทีต่ั้งโรงงำน 
โรงงำนนครรำชสีมำ >> เลขท่ี 259 ซอยรพช. 12032 ถนนมิตรภำพ ต ำบลนำกลำง 

อ ำเภอสูงเนิน จงัหวดันครรำชสีมำ 30380 
โทรศพัท ์+66 44 335 495-9, +66 2273 6000 กด 3 
โทรสำร +66 44 335 495-9 ต่อ 14, +66 44 335 050 
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โรงงำนพิษณุโลก >> เลขท่ี 271 หมู่ท่ี 15 บำ้นวงักุ่ม อ ำเภอบำงระก ำ จงัหวดัพิษณุโลก 65140 
โทรศพัท ์+66 55 371 581-3, +66 2273 6000 กด 5 
โทรสำร +66 55 371 461-2 กด 6360 
 

โรงงำนพุนพิน  >> เลขท่ี 139/5 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์-ตะกัว่ป่ำ ต ำบลท่ำโรงชำ้ง อ ำเภอพุนพิน 
(บริษทัยอ่ย)   จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84130 

โทรศพัท ์+66 77 357 214-6, +66 77 357 218, +66 2273 6000 กด 4 
โทรสำร +66 77 357 217, +66 2273 6749 กด 4 
 

โรงงำนท่ำทอง  >> 123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-กำญจนดิษฐ ์ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมือง 
(บริษทัยอ่ย)   จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 

โทรศพัท ์+66 77 224 683-5, +66 2273 6000 กด 7 
โทรสำร +66 77 922 575, +66 2273 6749 กด 7 
 

โรงงำนระยอง  >> เลขท่ี 93 หมู่ท่ี 5 ต  ำบลมะขำมคู่ ก่ิงอ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 
(บริษทัยอ่ย)   โทรศพัท ์+66 38 893 641-5 

โทรสำร +66 38 893 640 
 
คลงัน ำ้มันและคลงัยำงมะตอย 
โรงงำนพระประแดง >> เลขท่ี 61 หมู่ท่ี 5 ถนนสุขสวสัด์ิ ต ำบลบำงจำก อ ำเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 
โทรศพัท ์+66 2463 0169-70, +66 2817 5111-5, +66 2273 6000 กด 6 
โทรสำร +66 2817 5117 

 
โรงงำนท่ำทอง  >> เลขท่ี 123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-กำญจนดิษฐ ์ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมือง 
(บริษทัยอ่ย)   จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 

โทรศพัท ์+66 77 224 683-5, +66 2273 6000 กด 7 
โทรสำร+66 77 922 575, +66 2273 6749 กด 7 
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บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
นิติบุคคลท่ีบริษทัฯถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 
 
บริษัทย่อยในประเทศ 
บริษัท ไทยบิทูเมน จ ำกดั 
ประเภทกิจกำร  >> ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอยและเป็นกิจกำรลงทุนใน Kemaman Oil 

Corporation Sdn Bhd (KOC) และ Kemaman Bitumen Sdn Bhd (KBC) 
ในประเทศมำเลเซีย 

ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ >> 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสำร +66 2273 6030 

ท่ีตั้งโรงงำนท่ำทอง >> 123 หมู่ท่ี 3 ถนนสุรำษฎร์ธำนี-กำญจนดิษฐ ์ต ำบลบำงกุง้ อ ำเภอเมือง 
จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี 84000 
โทรศพัท ์+66 77 224 683-5, +66 2273 6000 กด 7 
โทรสำร +66 77 922 575, +66 2273 6749 กด 7 

จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 15,000,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 1,500 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท บิทูเมน มำรีน จ ำกดั 
ประเภทกิจกำร  >> เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ >> 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน 

เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 6774 
โทรสำร +66 2271 3370 

จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 1,500,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 150 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 99.99 
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บริษัท เดลต้ำ ชิปป้ิง จ ำกดั 
ประเภทกิจกำร  >> เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ >> 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

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

จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 800,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 80 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท อลัฟ่ำ มำรีไทม์ จ ำกดั 
ประเภทกิจกำร  >> เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ >> 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

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

จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 180,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 18 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 99.99 
 
บริษัท ทปิโก้มำรีไทม์ จ ำกดั 
ประเภทกิจกำร  >> บริหำรเรือเเละจดักำรเเทนเจำ้ของเรือ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ >> 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

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

จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 20,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 2 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 99.97 
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บริษัท ทำสโก้ ชิปป้ิง จ ำกดั 
ประเภทกิจกำร  >> เรือขนส่งเเละขนถ่ำยสินคำ้ 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ >> 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

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

จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 2,900,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 290 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 99.99 
 
บริษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จ ำกดั 
ประเภทกิจกำร  >> ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอย 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ >> 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท ์+66 2273 6000 
โทรสำร +66 2273 6030 

ท่ีตั้งโรงงำน  >> 93 หมู่ 5 ต  ำบลมะขำมคู่ ก่ิงอ ำเภอนิคมพฒันำ จงัหวดัระยอง 21180 
โทรศพัท ์+66 38 893 641-5 
โทรสำร +66 38 893 640 

จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 11,100,000 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 111 ลำ้นบำท 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 41.44 

 
บริษัทย่อยในต่ำงประเทศ 
TASCO International (Hong Kong) Ltd. 
ประเภทกิจกำร  >> กิจกำรลงทุนในประเทศจีน 
ท่ีตั้งส ำนกังำน  >> Room 1 A, 1stFloor, O.T.B. Building, 259-265 Des Voeux Road Central, 

Hong Kong. 
ทุนจดทะเบียน  >> 30.97 ลำ้นเหรียญฮ่องกง 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 100 
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Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. 
ประเภทกิจกำร  >> กิจกำรลงทุนในโรงกลัน่ยำงมะตอยในประเทศมำเลเซีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน  >> A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 

47500 Subang Jaya Selangor, Malaysia 
ทุนจดทะเบียน  >> 250.7 ลำ้นริงกิต ทุนเรียกช ำระแลว้ 151.96 ลำ้นริงกิต 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 63.12 (ถือหุน้ร้อยละ11.30โดยบริษทัฯและร้อยละ51.82 

โดยบริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั) 
Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. 
ประเภทกิจกำร  >> โรงกลัน่ยำงมะตอยในประเทศมำเลเซีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน >>  A-06-3A, Empire Tower, Empire Subang Jalan SS16/1, SS16 47500 Subang 

Jaya Selangor, Malaysia 
โทรศพัท ์+603 5635 0998 
โทรสำร +603 5635 0993 
Email:info@kbc.com.my 
Website:www.kbc.com.my 

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

ทุนจดทะเบียน  >> 500 ลำ้นริงกิต ทุนเรียกช ำระแลว้ 305.55 ลำ้นริงกิต 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 82.77 (ถือหุน้ร้อยละ 41.98 โดยบริษทัและร้อยละ 12.52 โดยบริษทั  

ไทยบิทูเมน จ ำกดั และร้อยละ 44.80 โดย Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.) 
 
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 
ประเภทกิจกำร  >> ผลิตและจ ำหน่ำยยำงมะตอยในประเทศกมัพชูำ 
ท่ีตั้งส ำนกังำน  >> No. 67, St. 322, Sangkat Boeung Keng Kang I, Khan Chamkamon, 

Phnom Penh, Cambodia 
Mobile: +855 12 73 99 88 
Tel: +855 23 997 991 
Fax: +855 23 997 992 
Email:tac@tipcoasphalt.com 
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ทุนจดทะเบียน  >> 20 ลำ้นเรียว 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 100 

 
ข้อมูลบริษัทร่วม 
Colasie Co., Ltd. 
ประเภทกิจกำร  >> กิจกำรลงทุนซ่ึงลงทุนในธุรกิจยำงมะตอยน ้ำและยำงมะตอยชนิด Polymer 

Modified Asphalt ในประเทศอินเดีย 
ท่ีตั้งส ำนกังำน  >> 7, Place Rene Clair F-92653 Boulogne- Billancourt France Cedex 
ทุนจดทะเบียน  >> 1 ลำ้นยโูร 
สัดส่วนกำรถือหุน้ >> ร้อยละ 40 

 
ข้อมูลส ำคัญอืน่ ๆ 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ >> TESCO (จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย - SET) 
เลขทะเบียนบริษทั >> 0107535000044 
จ ำนวนหุ้นสำมญั >> 152,548,068 หุน้ 
ทุนจดทะเบียน  >> 1,700,437,290 บำท 
ทุนเรียกช ำระ  >> 1,525,480,680 บำท 
เวบ็ไซต ์  >> www.tipcoasphalt.com 
 
บุคคลอ้ำงองิ 
นำยทะเบียนหุ้น  >> บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ  ำกดั 
   >> ชั้น 7 อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

เลขท่ี 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์+66 2229 2878 
โทรสำร +66 2654 5642, +66 2654 5645 

ผู้สอบบัญชี   >>  นำงสำวศิรำภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 3844 และ / หรือ 
นำยเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4501 และ / หรือ 
นำยกฤษดำ เลิศวนำ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขท่ี 4958 
บริษทั ส ำนกังำน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ ำกดั 



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

10 
 

อำคำรเลครัชดำ ชั้น 33  
193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์+66 2264 0777, +66 2661 9190 
โทรสำร +66 2264 0789-90, +66 2661 9192 

ทีป่รึกษำทำงกฎหมำย  >>  นำยปรมะ เสำวภำ 
บริษทั ฮนัตนั แอนด์ วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
เลขท่ี 1 อำคำรคิวเฮำ้ส์ ลุมพินี ชั้น 34 ถนนสำทรใต ้แขวงทุ่งมหำเมฆ 
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์+66 2645 8866 
โทรสำร +66 2645 8800 

>> นำยธวชัชยัจรณะกรัณย ์
ส ำนกังำนทนำยควำม ช. ชนะสงครำม 
เลขท่ี 52/3 ถนนพระสุเมรุ กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์+66 2282 2955 

ทีป่รึกษำทำงกำรเงิน >> บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จ ำกดั (มหำชน) 
ชั้น 6, 8-11 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 1 
252/6 ถนนรัชดำภิเษก หว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์+66 2275 0888 
โทรสำร +66 2693 2355 

>> บริษทั แอดไวเซอร่ีพลสั จ ำกดั 
1550 อำคำรธนภูมิ ชั้น 10 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงมกักะสัน เขตรำชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2652 7858-65 
โทรสำร+66 2652 7867 

ทีป่รึกษำหรือผู้จัดกำร >> ไม่มี 
ภำยใต้สัญญำกำรจัดกำร 
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ส่วนที ่2 
 

2. ปัจจยัความเส่ียง (Risk Factors) 
 
ความเส่ียงทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการเงินหลายดา้น รวมทั้งความเส่ียงดา้นสินเช่ือ สภาพคล่อง อตัรา
แลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากราคานํ้ ามนั กลุ่มบริษทัฯใชเ้คร่ืองมือทางการเงินหลายประเภท
ในการบริหารจดัการความเส่ียงเหล่าน้ีแต่ไม่ใช่เพื่อการเก็งกาํไร 
 

ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษทัฯใหค้วามช่วยเหลือฝ่ายงานต่าง ๆ โดยการประสานงานกบัตลาดทางการ
เงินและบริหารความเส่ียงทางการเงินอนัเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินการโดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ การใชต้รา
สารทางการเงินถูกควบคุมอยา่งเขม้งวดโดยนโยบายท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ ซ่ึง
กาํหนดทิศทางอนัเก่ียวเน่ืองกบัการบริหารความเส่ียงทางการเงิน รวมถึงการลดความเส่ียงของราคาสินคา้ 
(Commodity hedging) สกุลเงินต่างประเทศ ดอกเบ้ีย เครดิตและความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

บริษทัฯมีการทบทวนนโยบายความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ ซ่ึง
รวมถึงการทบทวนและประเมินผลความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือกบัลูกคา้ของบริษทัฯ มีขั้นตอนการกาํหนด
อาํนาจอนุมติัอย่างชดัเจน ทั้งน้ีในปี 2555 บริษทัฯไม่มีความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือจากฐานลูกคา้ท่ีเป็น
สาระสําคญั กลุ่มบริษทัฯใชบ้ริการจากธนาคารท่ีมีช่ือเสียงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อลดความ
เส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินนั้น  

 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 

กลุ่มบริษทัฯดาํเนินธุรกิจโดยใช ้ unsecured short term trade และ working capital facilities กบั
ธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติท่ีอยูใ่นประเทศไทยท่ีมีช่ือเสียงซ่ึงมีวงเงินรวมกว่า 1.2 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ การกูเ้งินเพื่อสั่งซ้ือนํ้ามนัดิบนั้นเป็นการกูเ้งินระยะสั้น และสามารถชาํระคืนธนาคารไดใ้นระยะเวลา
อนัสั้น ในเดือนกนัยายน 2555 บริษทัฯไดมี้การชาํระเงินกูร้ะยะยาวล่วงหนา้เป็นจาํนวน 720 ลา้นบาท หรือ 
24 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดระดบัการลงทุนในบริษทัยอ่ยเน่ืองจากบริษทัฯมีการบริหาร
จดัการดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีอยา่งรัดกุม 
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงดา้นสกุลเงินต่างชาติ ซ่ึงเกิดข้ึนเน่ืองจากการซ้ือวตัถุดิบและยอดขายจาก

การส่งออกเป็นเงินสกุลต่างประเทศความเส่ียงน้ีถูกบริหารจดัการดว้ยการมีเงินกูแ้ละเงินรับจากการขายใน
เงินสกุลเดียวกนั นอกจากน้ี ยงัมีสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้สําหรับค่าใชจ่้ายท่ีทราบ ซ่ึงทั้งหมดมีเวลาท่ีกาํหนด
นอ้ยกวา่หกเดือน 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

กลุ่มบริษทัฯใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน Interest Rate Swap เพื่อเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะยาวให้
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัมีโอกาสท่ีจะเขา้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียอีก
สาํหรับเงินกูร้ะยะยาวอ่ืนในอนาคต 
 
ความเส่ียงด้านราคาสินค้า 

กลุ่มบริษทัฯมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคานํ้ ามนัซ่ึงมาจากการจดัซ้ือนํ้ ามนัดิบหนกัและ
การขายผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัต่าง ๆ กลุ่มบริษทัฯมีนโยบายการประกนัความเส่ียงเพื่อปกป้องมูลค่าของสินคา้
คงเหลือโดยทาํสัญญา hedging ทั้งหมดท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 
ความเส่ียงทีเ่กี่ยวข้องกบัการผนัผวนของราคานํา้มัน 

ราคาของผลิตภณัฑ์นํ้ ามนัมีการผนัผวนเพิ่มข้ึนอยา่งมากในช่วงคร่ึงแรกของปี 2555 ซ่ึงเป็นผลมา
จากการคว ํ่าบาตรของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศอิหร่าน โดยภายหลงัมีการข่มขู่ท่ีจะปิดกั้นการ
เดินเรือผา่น Strait of Hormuz ซ่ึงเป็นเส้นทางเดินเรือท่ีสําคญัสําหรับสินคา้ประเภทนํ้ ามนัในแถบตะวนัออก
กลาง จากนั้นราคานํ้ามนัดิบในตลาดลดลงจาก 127 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเป็น 90 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
อย่างรวดเร็วเน่ืองมาจากวิกฤตหน้ีสาธารณะยุโรปรวมถึงการชลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน 
อยา่งไรก็ตามราคานํ้ามนัดิบไดเ้พิ่มข้ึนอีกคร้ังท่ี 118 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหลงัจากผูน้าํของยุโรปสามารถ
ทาํให้วิกฤตการณ์เบาลง บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ีในช่วง 6 เดือนแรกของปีและไดมี้การ
ปรับนโยบายประกนัความเส่ียงตามสภาวะเพื่อรับมือกบัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน ในช่วงคร่ึงปีหลงัความผนัผวน
ของราคานํ้ามนัอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัฯยงัทาํการซ้ือขายไดซ่ึ้งเป็นผลดีต่อบริษทัฯเป็นอยา่งมาก ในการบริหาร
จดัการและบรรเทาความเส่ียงในการผนัผวนของราคาสําหรับทั้งนํ้ ามนัดิบและผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป บริษทัฯ
ยึดนโยบายการประกนัความเส่ียงท่ีมีอยู่เพื่อป้องกนัค่ามูลค่าของสินคา้แต่ละลาํเรือของนํ้ ามนัดิบท่ีจดัเหมา
ซ่ึงเป็นการลดความเส่ียงจากการผนัผวนเหล่าน้ี 
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ความเส่ียงของแหล่งผลตินํา้มันดิบหนัก 
โรงกลัน่ยางมะตอยของทิปโกแ้อสฟัลทไ์ดถู้กออกแบบเพื่อกลัน่นํ้ ามนัดิบหนกั ซ่ึงนํ้ ามนัดิบหนกัมี

ขอ้จาํกดัในแง่ของปริมาณและจาํนวนแหล่งนํ้ ามนัดิบหนกัเอง ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากการลดการผลิตภายใน 
(เน่ืองจากปัญหาทางดา้นเทคนิค) และจากความตอ้งการนํ้ ามนัดิบท่ีสูงข้ึนจากโรงกลัน่อ่ืน การท่ีบริษทัฯไม่
สามารถจดัหานํ้ามนัดิบประเภทท่ีตอ้งการในปริมาณท่ีเพียงพอกบัเวลาและราคาท่ีเหมาะสมอาจจะทาํให้โรง
กลัน่ยางมะตอยของบริษทัฯตอ้งหยดุกลัน่ชัว่คราวซ่ึงจะส่งผลต่อการขายสินคา้ใหลู้กคา้ 
 

เพื่อหลีกเล่ียงการประสบปัญหาการขาดแคลนนํ้ ามนัดิบหนกับริษทัฯไดจ้ดัหานํ้ ามนัดิบหนกัจาก
แหล่งอ่ืนท่ีสามารถนาํมาใช้ทดแทนไดเ้ช่นเดียวกบัปี 2553 ในปี 2554 บริษทัฯไดซ้ื้อนํ้ ามนัดิบประเภท    
ใหม ่ๆ จดัหานํ้ ามนัดิบประเภทท่ีเหมาะกบัการใชง้านของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง และไดท้าํเร่ืองเสนอตวัเพื่อ
เป็นลูกคา้กบัผูค้า้นํ้ ามนัดิบหนกัรายใหม่เพื่อให้แน่ใจวา่โรงกลัน่ของบริษทัฯไม่ไดพ้ึ่งพิงนํ้ ามนัดิบเพียงไม่ก่ี
ชนิด 
 

วิธีการเหล่าน้ีทาํให้บริษทัฯมีวตัถุดิบเพื่อป้อนให้กบัโรงกลัน่ยางมะตอยอย่างสมํ่าเสมอ ตั้งเเต่ปี 
2554 ซ่ึงเป็นปีท่ีมีความตอ้งการยางมะตอยสูง โรงกลัน่ยางมะตอยไดเ้ร่ิมโครงการ debottlenecking และ 
upgrading programs ซ่ึงจะสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นในการกลัน่นํ้ ามนัดิบได้หลายประเภทมากข้ึน 
นอกจากน้ีทางกลุ่มบริษทัฯยงัอยูร่ะหวา่งการติดต่อกบัผูจ้ดัหานํ้ ามนัดิบบางรายเพื่อทาํสัญญาจดัหานํ้ ามนัดิบ
ระยะยาวเพื่อป้อนใหแ้ก่โรงกลัน่ไดพ้อกบัความตอ้งการในอนาคต  
 
ความเส่ียงในการดําเนินงานของโรงกลัน่  

กลุ่มบริษทัฯยงัคงให้ความสําคญัต่อความเส่ียงทางธุรกิจโดยรวม โดยเฉพาะการบริหารความเส่ียง
ทางเทคนิคและเชิงปฏิบติั ในปีท่ีผ่านมาโรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯในประเทศมาเลเซียได้ทบทวนและ
ดาํเนินการตรวจสอบทั้งทางเทคนิคและท่ีไม่ใช่ทางเทคนิคกบัระดบัฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรับประกนัความเขา้ใจใน
ความเส่ียงของพนักงานในทุกระดบั  โดยมีการตรวจสอบความสมบูรณ์ทางเทคนิคซ่ึงจะนาํผลท่ีได้ไป
ปรับปรุงตามขั้นตอนต่อไป โดยความเส่ียงต่าง ๆ ไดถู้กบนัทึกไวแ้ละดาํเนินการเพื่อลดความเส่ียงเหล่านั้น
ต่อไป ตาํแหน่งท่ีสําคญัทุกตาํเเหน่งไดมี้พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ดูแลเป็นการ
เฉพาะในฝ่ายโครงการหลกัและการฝึกอบรมรวมถึงการฝึกฝนท่ีสําคญัไดถู้กดาํเนินการเพื่อเพิ่มสมรรถนะ
และความพร้อมในการบรรเทาความเส่ียง  
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ความเส่ียงเกีย่วกบัการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์  
ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบถือเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญัมาก บริษทัฯมีความพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ี

จะลดความเส่ียงดา้นน้ี โดยการรักษาสัมพนัธ์ระยะยาวท่ีดีกบัทุกโรงกลัน่ในทวีปเอเชีย โดยการติดต่อ
อย่างสมํ่าเสมอ ปัจจุบนัน้ีความเส่ียงทางด้านการจดัหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์นั้นได้ลดลงเพราะบริษทัฯ
สามารถจดัหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์จากโรงกลัน่ยางมะตอยของบริษทัฯในประเทศมาเลเซีย และการขยาย
เครือข่ายพนัธมิตรส่งเสริมให้บริษทัฯสามารถจดัซ้ือจากแหล่งวตัถุดิบใหม่ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและใน
ราคาเหมาะสม  
 
ความเส่ียงของตลาดภายในประเทศ  

ตลาดภายในประเทศข้ึนอยูก่บังบประมาณของรัฐบาลโดยส่วนใหญ่ ดงันั้นความมีเสถียรของรัฐบาล
และความพร้อมดา้นงบประมาณ จึงมีบทบาทสาํคญักบัความตอ้งการของตลาดในประเทศในปี 2555 หลงั
การเกิดมหาอุทกภยัในปี 2554  
 
ความเส่ียงด้านตลาดต่างประเทศ  

ในปี 2555 ความตอ้งการผลิตภณัฑ์ของทิปโกแ้อสฟัลทใ์นตลาด ต่างประเทศไดข้ยายตวัข้ึนเป็น
อยา่งมากดว้ยยอดขายท่ีเติบโต ร้อยละ 64 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ยอดขายในตลาดต่างประเทศท่ีเพิ่มข้ึนนั้น
เป็นเพราะบริษทัฯไดรั้บยางมะตอยจากโรงกลัน่ของบริษทัฯเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง และการวางแผนการขยาย
ตลาดส่งออกท่ีดีทาํให้บริษทัฯสามารถสร้างสมดุลให้กบัการกระจายสินคา้ในทุก ๆ ตลาดไดเ้ป็นอย่างดี 
ตลาดในประเทศจีน อินโดนีเซีย ออสเตรเลียและเวียดนามเป็นตลาดหลกัของบริษทัฯ ในปี 2555 และจะยงั
เป็นตลาดท่ีสาํคญัต่อไป  
 

จากความพยายามในการขยายกลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯทาํใหบ้ริษทัฯ มีการทาํสัญญาซ้ือขายแบบระยะ
ยาวมากยิ่งข้ึน ยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนทาํให้บริษทัฯมีความเส่ียงในการจดัหายางมะตอยให้พอเหมาะกบัความ
ตอ้งการ ซ่ึงรวมถึงการจดัการดา้นการขนส่ง การสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และการจดัการระบบต่าง ๆ 
เพื่อสนบัสนุนการขาย บริษทัฯลดความเส่ียงเหล่าน้ีดว้ยการสร้างทีมขายต่างประเทศใหมี้ความแข็งแกร่งมาก
ข้ึน โดยมุ่งเนน้ในการพฒันาบุคคลากรในเร่ืองการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อหาช่องทางการขาย
ใหม่ ๆ ในตลาดและการพฒันาการทาํงานของฝ่ายสนับสนุนการขายซ่ึงรวมถึงการดูแลติดตามในด้าน  
ผลิตภณัฑ์และการขนส่ง ดงันั้นจาํนวนวตัถุดิบท่ีขาดแคลนจึงไดรั้บการจดัการอยา่งรวดเร็วโดยการจดัซ้ือ
จากโรงกลัน่ภายนอกให้ตรงกบัปริมาณความตอ้งการท่ีสูงข้ึน โดยใชป้ระโยชน์เรือเดินสมุทรของบริษทัฯ
และเช่าเรือเดินสมุทรภายนอกเม่ือมีความตอ้งการ  
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ความเส่ียงเกีย่วกบัการขนส่ง  
กลุ่มบริษทัฯมีเรือขนส่งยางมะตอยทั้งหมด 7 ลาํทั้งน้ีบริษทัฯมุ่งเนน้ไปท่ีการรักษาคุณภาพของเรือ

ขนส่งยางมะตอยเพื่อการซ้ือขายท่ีรัดกุม โดยในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บมอบต่อใหม่ 1 ลาํ จากอู่ต่อเรือใน
ประเทศญ่ีปุ่นคือเรือทา้สโก ้อมฤต เรือท่ีซ่ึงทาํให้อายุเฉล่ียของเรือในกลุ่มลดลงมาเป็น 13 ปี โดยตํ่ากวา่อายุ
เฉล่ียของเรือในอุตสาหกรรมเรือมาก ซ่ึงเรือขนส่งยางมะตอยใหม่น้ีจะสามารถรองรับการขายท่ีเพิ่มข้ึนใน
ทวปีเอเชีย-ออสเตรเลียได ้อยา่งเหมาะสม  
 

บริษทัเรือทั้งหมดของกลุ่มบริษทัฯได้ให้ความระมดัระวงัในการเดินเรือเพื่อไม่ให้เกิดอุบติัเหตุ
รวมถึงการบาดเจ็บและการร่ัวไหลของนํ้ ามนัลงสู่ทะเล ทั้งน้ีเรือขนส่งยางมะตอยของบริษทัย่อยทั้งหมด
ไดรั้บความคุม้ครองความเส่ียงชั้นหน่ึงเพื่อป้องกนัสินทรัพยจ์ากความเสียหายและการเรียกร้องค่าเสียหาย
จาก บุคคลท่ี 3  
 

ความทา้ทายท่ีใหญ่ท่ีสุดคือการขาดแคลนบุคลากรท่ีไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งดี บริษทัฯไดพ้ยายาม
อยา่งมากท่ีจะฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมบุคลากรใหเ้ผชิญหนา้กบัความทา้ทายของอุตสาหกรรมไดเ้ป็น
อยา่งดี 
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3.  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  
 
3.1 ประวตัิความเป็นมา การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

 บริษทัฯก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 12 ลา้นบาท โดยกลุ่ม
ตระกูล “ทรัพยส์าคร” เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางแอสฟัลตอิ์มลัชัน่ (Asphalt Emulsion) หรือเรียกวา่ 
“ยางมะตอยน ้า” ส าหรับใชส้ร้างทางและซ่อมบ ารุงผวิทางหลวงและผวิจราจรดว้ยก าลงัการผลิตเร่ิมตน้ 60,000 
ตนัต่อปี  ภายใตช่ื้อ “บริษทั ทิปโก ้จ ากดั” ต่อมาไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทิปโกอิ้มลัชัน่ จ  ากดั”  และ “บริษทั 
ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั” ตามล าดบั  โดยบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตยางมะตอยน ้ ารายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการ
รับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 และผลิตภณัฑแ์อสฟัลททุ์กชนิดไดรั้บอนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมจากส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

 
 บริษัทฯได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเ ม่ือว ัน ท่ี  2  กันยายน พ.ศ.  2535 ทะเบียนเลขท่ี 

0107535000044 (เดิม บมจ.37) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 500  ลา้นบาท และเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ทิปโก้
แอสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)”  

 
  ต่อมาในช่วงปลายปี 2543  บริษทั โคลาส เอสเอ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในประเทศฝร่ังเศส  
ประกอบธุรกิจรับสร้างถนน ซ่อมบ ารุงทาง และผลิตวสัดุท่ีใชใ้นงานทางรายใหญ่แห่งหน่ึงของโลก และเป็น
พนัธมิตรทางการคา้กบับริษทัฯมาตั้งแต่ปี 2537 ไดเ้ขา้มาถือหุ้นในบริษทัฯในสัดส่วนร้อยละ 32.058  ของทุน
จดทะเบียนเรียกช าระแลว้ ซ่ึงท าให้บริษทัฯไดรั้บประโยชน์ในการน าเทคโนโลยีทั้งหมดของบริษทั โคลาส 
เอสเอ จ ากดั   มาเพิ่มศกัยภาพของบริษทัฯ โดยไดรั้บความช่วยเหลือและสนบัสนุนดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ รวมถึงการขยายตลาดในต่างประเทศ  
 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ เกีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทฯทีผ่่านมา 
 
ปี 2553 - นำยจ๊ำคส์  มำร์แชล กรรมกำร   บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ  ำกัด (มหำชน) ได้ลำออกจำก

ต ำแหน่งกรรมกำร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 กุมภำพนัธ์ 2553 เป็นตน้ไป 
 - เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2553 ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2553 แต่งตั้ง 

นำงแอนน์ แมรี มำร์เชท ์เป็นกรรมกำรแทน นำยจ๊ำคส์ มำร์แชล และแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำร
อิสระ 

 - นำยชยงคศ์กัด์ิ  พิศิษฏพงศ ์กรรมกำรบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน) ไดล้ำออกจำก
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ต ำแหน่งกรรมกำร โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2553 เป็นตน้ไป 
 - ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2553 มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร

ประจ ำปี 2552 ดงัต่อไปน้ี   

 

 - เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2553 ไดมี้มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2553  แต่งตั้ง 
นายลอยด์ วฒันโฆวรุณ เป็นเลขานุการบริษัทฯ แทนนายชัยพงษ์  พงษ์อักษร เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการปรับโครงสร้างองคก์ร 

ปี 2554 - มติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี คร้ังท่ี 1/2554 ประชุมเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2554 
  - อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2554 เป็นค่าตอบแทนการ

ท างานรวมเป็นเงิน 4.504 ล้านบาท และหากบริษทัฯมีผลประกอบการท่ีดี ให้จ่าย
ค่าตอบแทนจากผลการด าเนินงานให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทน
กรรมการรวมท่ีคณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนน้ีให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 400,000 บาทต่อปี 
2. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 

ต าแหน่ง 
จ านวน
กรรมการ 

เดือน   ไตรมาส   ปี   รวม  

 ประธานกรรมการ 1 ไม่มี       100,000   ไม่มี          400,000  
 กรรมการ  12 ไม่มี          50,000   ไม่มี       2,400,000  
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1          30,000  ไม่มี  ไม่มี          360,000  
 กรรมการตรวจสอบ 3          24,000  ไม่มี  ไม่มี          864,000  
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด        
 ค่าตอบแทน 

  
  

  -  ประธานคณะกรรมการ 1 ไม่มี ไม่มี          20,000             20,000  
  -  กรรมการ 3 ไม่มี ไม่มี          20,000             60,000  

ปี 2553 ค่าตอบแทนกรรมการรวม       4,104,000  

 ปี 2552 ค่าตอบแทนกรรมการรวม        1,010,000  

 ปี 2551 ค่าตอบแทนกรรมการรวม        3,850,000  
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14 คน เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท ต่อปี 
3. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 360,000 บาท

ต่อปี 
4. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 288,000 บาท ต่อคน ต่อปี 

รวม 3 คน เป็นจ านวนเงิน 864,000 บาท ต่อปี 
5. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 4 คน เป็นจ านวนเงิน 
80,000 บาท ต่อปี 

  - อนุมติัเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรบริษทัฯสูงสุดจาก 14 ท่าน เป็นสูงสุด 15 ท่าน 
  - อนุมติัการเปล่ียนแปลงองคป์ระชุมของคณะกรรมการบริษทัฯ จากอยา่งนอ้ย 10 ท่าน

เป็นอยา่งนอ้ย 11 ท่าน 
  - อนุมติัแก้ไขขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 13 และขอ้ 23 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงจ านวน

กรรมการในคณะกรรมการบริษทัฯ  และองคป์ระชุมดงัน้ี 
“ข้อ 13.  คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
ก  าหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สิบคนและไม่เกินกวา่สิบห้าคน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรไทย” 

“ข้อ 23.  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่สิบเอ็ดคน 
จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมคณะกรรมการคร้ังใด เม่ือล่วงเวลา
นดัไปแล้วคร่ึงชั่วโมง จ านวนกรรมการซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ หรือในระหว่างการประชุมมีจ านวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์
ประชุม ใหเ้ล่ือนการประชุมออกไปอยา่งนอ้ย 7 (เจด็) วนัท าการ” 

  - อนุมติัเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน เพิ่มเขา้มาในคณะกรรมการบริษทัฯ 
1. นายจา๊คส์ ลีออสท ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
2. นายโก บนั เฮง็  ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

  - อนุมติัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯ (TASCO-W3) 

  - อนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ เพื่อจดัสรรให้แก่
พนกังานภายใตโ้ครงการค่าตอบแทนระยะยาว (ESOP-W1) 

  - อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 164,547,660 บาท จากทุนจด
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ทะเบียนเดิม 1,525,476,630 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวนเงิน 1,690,024,290 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ  านวน 16,454,766 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  - อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จ  านวน 16,454,766 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
โดย 
 จดัสรร 15,254,766 หุน้ ส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั

ท่ีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ 

  จดัสรร 1,200,000 หุน้ ส าหรับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ  
บริษทัฯ ใหแ้ก่พนกังานภายใตโ้ครงการค่าตอบแทนระยะยาว 

  - อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็นดงัน้ี 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,690,024,290 บาท จ านวนหุ้นสามญั จ านวน 
169,002,429 หุน้” 

  - อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 เร่ือง การถือหุ้นสามญัโดยคนต่างดา้วเป็น
ดงัน้ี 

ข้อ 9 (1) เวน้แต่กรณีตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อบงัคับน้ี หุ้นสามญัของบริษัท
สามารถโอนกนัไดอ้ย่างเสรีโดยไม่มีขอ้จ ากดั แต่ทั้งน้ี คนต่างดา้วมีสิทธิถือหุ้น
สามญัในบริษทัไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 39 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีไดอ้อกจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทั 

(2) คนต่างด้าวอาจได้มาซ่ึงหุ้นสามญัใหม่เกินกว่าอตัราจ ากดัท่ีก าหนดใน (1) 
ของข้อบังคับข้อน้ีได้อีกไม่ เ กินร้อยละ 5.5 ของจ านวนหุ้นสามัญท่ีได้
ออกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้น ๆ โดยการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญั
ใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขายโดยบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม
และพนกังาน ตามมติท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2554 ลงวนัท่ี 5 
เมษายน 2554 รวมถึงการไดรั้บหุน้ปันผลหรือหุ้นสามญัใหม่ท่ีไดอ้อกให้แก่ผูถื้อ
หุน้สามญัซ่ึงไดหุ้้นมาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี 
 (3) ทั้งน้ี  การถือหุ้นสามญัใหม่โดยคนต่างดา้วในกรณีตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้
น้ี เม่ือรวมกบัหุ้นสามญัท่ีถืออยู่โดยคนต่างดา้วตาม (1) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ีแล้ว 
จ  านวนหุน้สามญัทั้งหมดท่ีถือโดยคนต่างดา้วจะตอ้งไม่เกินกวา่ร้อยละ 44.5 ของ
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จ านวนหุ้นสามญัท่ีไดอ้อกจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้น ๆ อตัรา
จ ากดัท่ีคนต่างดา้วมีสิทธิถือหุ้นสามญัจ านวนร้อยละ 44.5 น้ี ให้ใช้กบักรณีการ
โอนหุ้นสามญัจากคนต่างดา้วซ่ึงเป็นผูไ้ด้หุ้นสามญัใหม่ตามความใน (2) ของ
ขอ้บงัคบัขอ้น้ี (หรือเป็นการไดรั้บหุ้นปันผลหรือหุ้นสามญัใหม่ท่ีไดอ้อกให้แก่ผู ้
ถือหุ้นสามญัซ่ึงไดหุ้้นดงักล่าวตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี) ให้กบัคนต่างดา้วใน
ทุก ๆ ทอดของการโอนจนกว่าหุ้นสามญัดงักล่าวจะถูกโอนไปยงับุคคลซ่ึงมิใช่
คนต่างดา้ว 

  - การโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั สุราษฎร์บิทูเมน จ ากดั มายงับริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั
เป็นการปรับโครงสร้างของบริษทัในกลุ่มโดยการลดจ านวนบริษทัย่อยลง และลด
ค่าใช้จ่ายด้านบริหารโดยการโอนกิจการทั้ งหมดน้ีได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2553 และได้ด าเนินการแล้วตั้งแต่วนัท่ี 1 
เมษายน 2554 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 2,300 ลา้นบาท  ทั้งน้ีการปิด
กิจการของบริษทั สุราษฎร์บิทูเมน จ ากดัจะด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในปี 2554    

  - ได้รับกำรอนุมติัแล้วในปี 2554 จ ำนวน 1,229 ล้ำนบำท บริษทัฯและบริษทัย่อย ขอ
รำยงำนควำมคืบหนำ้ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
- บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดซ้ื้อเรือเก่ำ 2 ล ำเม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2554 และ 11 เมษำยน 

2554 โดยใช้ช่ือดังน้ี เรือ Tasco Anan สร้ำงเม่ือปี 2546 มีขนำดบรรทุก 3,200 
เมตริกตนั อำยุใช้งำนแลว้ 8 ปี อำยุกำรใช้งำนคงเหลือประมำณ 22 ปี รำคำ 245.4 
ลำ้นบำท เรือ Tasco Amorn สร้ำงเม่ือปี 2537 มีขนำดบรรทุก 1,600 เมตริกตนั อำยุ
ใชง้ำนแลว้ 17 ปี อำยกุำรใชง้ำนคงเหลือ 13 ปี รำคำ 91.4 ลำ้นบำท  

-  เกณฑก์ารก าหนดราคาซ้ือเรือทั้งสองล าเป็นตามราคาตลาด และผูข้ายไม่เป็นบุคคล
ท่ีเก่ียวโยงกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

  - บริษทัฯ ไดส้ั่งต่อหำงรถเทรลเล่อร์บรรทุกยำงแอสฟัลท์ซีเมนต์ (AC) ใหม่ จ  ำนวน 
26 คนั รวมรำคำ 44.2 ลำ้นบำท สั่งต่อจำก 2 บริษทัซ่ึงไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนักบั
บริษทัฯและจะรับมอบหำงรถเทรลเล่อร์ทั้งหมดภำยในเดือนกรกฎำคม 2554 

  - ขอ้พิพาทระหว่างบริษทัฯ และบริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั (“ไทยบิทูเมน”)ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ  กบั บริษทั Aras Jalinan Sdn. Bhd. (“Aras”) ในฐานะผูถื้อหุ้นในบริษทั 
Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (“KOC”) นั้น เป็นขอ้พิพาทเก่ียวกบัสิทธิและ
หนา้ท่ีของคู่สัญญา ภายใตส้ัญญาประนีประนอม (Settlement Agreement) ท่ีจดัท าข้ึน
เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2551 ซ่ึงภายใตส้ัญญาประนีประนอมดงักล่าว Aras มีสิทธิเพิ่ม
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สัดส่วนการถือหุ้นใน KOC เป็นร้อยละ 50 โดยการจองซ้ือหุ้นจ านวน 5 ลา้นหุ้นภายใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 แต่ Aras ไดน้ าเงินมาเพิ่มทุนล่าชา้กวา่เวลาท่ีก าหนด ดงันั้นบริษทั
ซ่ึงถือหุ้นใน KOC เป็นจ านวนร้อยละ 0.62 ในขณะนั้น และไทยบิทูเมนซ่ึงถือหุ้นใน 
KOC เป็นจ านวนร้อยละ 57.64 จึงไดเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของ KOC เพื่อเสนอ
ใหแ้ต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 4 ท่าน และในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2551 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้ของ KOC ไดมี้มติอนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามท่ีบริษทัฯและไทยบิทูเมน
เสนอ ซ่ึงเป็นผลท าให้บริษทัฯและไทยบิทูเมนมีกรรมการฝ่ายของบริษทัฯและไทยบิทู
เมน มากกวา่กรรมการของฝ่าย Aras และมีอ านาจควบคุมการก าหนดนโยบายทางการ
เงินและการด าเนินงานของ KOC 

  บริษทัฯและไทยบิทูเมนได้ยื่นเร่ืองน้ีให้แก่หอการคา้นานาชาติ (International 
Chamber of Commerce หรือ ICC) เพื่อด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ  

  บริษทัฯได้รับค าตดัสินของทางคณะอนุญาโตตุลาการของ ICC เม่ือวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2554 ซ่ึงไดต้ดัสินวา่ ถึงแมว้า่ Aras จะมีสิทธิจองซ้ือหุน้ใหม่ใน KOC เป็นจ านวน 
5 ลา้นหุ้นตามท่ีก าหนดในสัญญาประนีประนอมก็ตาม การแต่งตั้งกรรมการของบริษทัฯ 
และไทยบิทูเมนเพิ่มข้ึนมาอีก 4 ท่านนั้นไม่ขดักบัสัญญาประนีประนอม อีกทั้งให้ยกค าร้อง
ของ Aras ท่ีขอให้ตดัสินวา่ Aras มีสิทธิในการบริหาร มีส่วนร่วมและควบคุมในกิจการของ 
KOC ซ่ึงจากการท่ี Aras มีสิทธิจองซ้ือหุ้นใน KOC เพิ่มข้ึนจ านวน 5 ลา้นหุ้นจากจ านวนหุ้น
ท่ีมีอยูใ่นขณะนั้นจ านวน 26.35 ลา้นหุ้นนั้น ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและไทยบิ
ทูเมน ใน KOC รวมกนัแลว้ จะลดลงจากร้อยละ 65.26 เป็นร้อยละ 63.12  และปัจจุบนั KOC 
มีทุนช าระแลว้จ านวน 146,964,512 หุน้ โดยท่ีมีมูลค่าตามใบหุน้เท่ากบั 1 ริงกิตมาเลเซีย การ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯและไทย
บิทูเมนใน KOC และ KBC แต่อยา่งใด 

  ขอ้พิพำทท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ มิใช่คดีควำมท่ีอยูใ่นศำลอุทธรณ์ ณ ประเทศมำเลเซีย 
ซ่ึงไดมี้กำรกล่ำวถึงในหมำยเหตุป  ระกอบงบกำรเงินรวมระหวำ่งกำลส ำหรับงวดสำมเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2554 ถึงแมว้่ำ ขอ้พิพำทท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ กบัคดีพิพำทในศำล
อุทธรณ์ ณ ประเทศมำเลเซียนั้นจะมีสำเหตุมำจำกเหตุกำรณ์เดียวกนัและมีประเด็นเดียวกนั 
ซ่ึงคดีขอ้พิพำทท่ีศำลอุทธรณ์ในประเทศมำเลเซียนั้นเป็นกำรท่ี Aras ไดฟ้้องบริษทัฯ และ
ไทยบิทูเมน รวมถึงบุคคลอ่ืน ๆ โดยอำ้งวำ่บริษทัฯและไทยบิทูเมนในฐำนะผูถื้อหุ้นรำยใหญ่
ไดก้ระท ำกำรซ่ึงไม่เป็นธรรมกบั Aras ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรำยยอ่ยใน KOC ภำยใตก้ฎหมำยของ
ประเทศมำเลเซีย ซ่ึงคดีน้ียงัคงอยูใ่นศำลอุทธรณ์ของประเทศมำเลเซียเพื่อรอกำรพิจำรณำ 
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และหน่ึงในขอ้ต่อสู้ท่ีบริษทัฯจะอำ้งในศำลของประเทศมำเลเซียนั้น คือผลตดัสินของกำร
ด ำเนินกำรทำงอนุญำโตตุลำกำรซ่ึงมีขอ้เท็จจริงและประเด็นขอ้พิพำทเดียวกนั ฉะนั้นศำลจึง
ไม่ควรรับฟังค ำร้องของ Aras 

  - 8 กรกฎำคม 2554 เปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ในส่วนของกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ของบริษทัฯจ ำนวน 5 หน่วย บริษทัฯจึงมีทุนช ำระแลว้ทั้งส้ิน 1,525,476,680 บำท และมี
จ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 152,547,668 หุน้ 

  - 9 สิงหำคม 2554 เปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ในส่วนของกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ของบริษทัฯจ ำนวน 400 หน่วย บริษทัฯจึงมีทุนช ำระแลว้ทั้งส้ิน 1,525,480,680 บำท 
และมีจ ำนวนหุน้ท่ีจ  ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 152,548,068 หุน้ 

  - ค ำตัดสินของคณะอนุญำโตตุลำกำรในข้อพิพำทระหว่ำงบริษัท ไทยบิทูเมน จ ำกัด 
(“TBC”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ และบริษทั Glencore Singapore Private Limited 
(“Glencore”) คณะอนุญำโตตุลำกำรไดมี้ค ำตดัสินวำ่ กำรบอกกล่ำวท่ี Glencore อำ้งว่ำ
เป็นกำรแจง้เหตุสุดวิสัย (force majeure) นั้น เป็นกำรบอกกล่ำวท่ีมิชอบและไม่มีผล
บงัคบัใช ้และ Glencore ท ำผิดสัญญำซ้ือขำยโดยมิไดส่้งมอบสินคำ้ตำมสัญญำในเวลำ
ขนถ่ำยสินคำ้ท่ีก ำหนด และ Glencore ยงัคงเป็นฝ่ำยผิดสัญญำต่อไปจนกระทัง่ TBC ได้
บอกเลิกสัญญำซ้ือขำยเม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2552 ซ่ึงมีผลให้ TBC ไดรั้บค่ำชดเชยจำก
ขอ้เรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรผิดสัญญำของคู่กรณีเป็นจ ำนวนสุทธิ 20,224,164.10 
เหรียญสหรัฐฯ  รวมถึงดอกเบ้ียในอตัรำ USD LIBOR ส ำหรับระยะเวลำ 3 เดือน (3-
month US Dollar LIBOR) บวกดว้ยดอกเบ้ียร้อยละ 2.5 โดยคิดดอกเบ้ียทบตน้ทุก 3 
เดือน  นับตั้งแต่วนัท่ี 4 มีนำคม 2552 จนถึงวนัช ำระเงิน ซ่ึงประเด็นเร่ืองค่ำใช้จ่ำย
ทั้งหมดยงัคงมีอยูเ่พื่อรอกำรยืน่เอกสำรและค ำช้ีขำดต่อไป ในกรณีท่ีจ ำเป็น 

  - 24 พฤศจิกำยน 2554 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มีมติแต่งตั้ง นำยอูกส์ เอ็มมำนูเอล มำรี เดอ 
ชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์ เขำ้เป็นกรรมกำรบริษทัฯแทน นำยเธียร่ี อแลง ซิมง เดอเฟรน 
กรรมกำรบริษทัฯ ซ่ึงลำออก โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 ธนัวำคม 2554 เป็นตน้ไป 

  - 24 พฤศจิกำยน 2554 คณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติแต่งตั้งนำยพรเสถียร เสำวภำคสุนทร 
ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษทัฯ แทนนำยลอยด ์วฒันโฆวรุณ ท่ีลำออก 

  - 29 พฤศจิกำยน 2554 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั (TBC) ไดรั้บเงินเป็นจ ำนวนสุทธิ 
20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ จำก Glencore ซ่ึงเป็นค่ำชดเชยจำกขอ้เรียกร้องค่ำเสียหำย
จำกกำรผิดสัญญำของคู่กรณี ส่วนดอกเบ้ียและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึน TBC ยงัคงเรียกร้อง
จำก Glencore ต่อไป 
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ปี 2555 - 27 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2555 มีมติดงัต่อไปน้ี  
  - อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2554 ในอตัรำหุน้ละ 

1.25 บำท รวมเป็นเงิน 190,685,085 บำท  โดยจะจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 16 
พฤษภำคม 2555 

  - อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2555 เป็นค่าตอบแทนการ
ท างานรวมเป็นเงิน 4.504 ลา้นบำท และหำกบริษทัฯมีผลประกอบกำรท่ีดี ให้จ่ำย
ค่ำตอบแทนจำกผลกำรด ำเนินงำนใหก้รรมกำรทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่ำของค่ำตอบแทน
กรรมกำรรวมท่ีคณะกรรมกำรไดรั้บทั้งปี โดยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนน้ีให้อยูใ่น
ดุลพินิจของคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

  1. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 400,000 บาทต่อปี 
2. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 

14 คน เป็นจ านวนเงิน 2,800,000 บาท ต่อปี 
3. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 360,000 บาท 

ต่อปี 
4. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เป็นจ านวนเงิน 288,000 บาท ต่อคน ต่อปี 

รวม 3 คน เป็นจ านวนเงิน 864,000 บาท ต่อปี 
5. อนุมติัค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงิน 20,000 บาท ต่อคน ต่อปี รวม 4 คน เป็นจ านวนเงิน 
80,000 บาท ต่อปี 

  - อนุมติัจ่ายค่าตอบแทนคืนให้แก่กรรมการบริษทัฯและกรรมการชุดยอ่ยท่ียนิยอมให้
บริษทัฯหกัค่าตอบแทนไวเ้ม่ือปี 2552 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,840,000 บาท 

  - อนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ คือ นางอนุรัตน์  เทียม
ทนั และนายนิพนธ์  สุทธิมยั กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงและแต่งตั้ง
กรรมการใหม่มาแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่านดงัน้ี 
1. นายจา๊คส์ มาร์แชล  
2. นายนพพร เทพสิทธา  
3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม     

  - อนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ กรณีมอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียน เป็นดงัน้ี  

             “ขอ้ 5. ใบหุน้ของบริษทัเป็นชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ และตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                 แบบ 56-1 

 

24 
 

คนลงลายมือช่ือ และประทบัตราส าคญัของบริษทั แต่กรรมการจะมอบหมายใหน้ายทะเบียน
หุน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งหรือพิมพล์ายมือช่ือแทนก็ได ้และ
หากบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัท วธีิปฏิบัติทีเ่กีย่วข้องกบังานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามทีน่าย
ทะเบียนหุ้นก าหนด” 

  - อนุมติัโครงการค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว (ESOP-W2) 
  - อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ  านวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุน้สามญัจ านวน 
158,700 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ท่ีเหลือจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการบริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั
และบริษทัยอ่ย (ESOP-W1) 

  - อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4  ของบริษทัฯ  ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนเป็นดงัน้ี 

         “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,688,437,290 บาท หุน้สามญั จ านวน 168,843,729 หุน้”    
              อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุน
จดทะเบียน 1,688,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  1,700,437,290 บาท โดยการ
จดัสรรหุน้สามญัใหม่จ  านวน 1,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

  - อนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัใหม่จ  านวน 1,200,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังาน 
(ESOP-W2) 

  - อนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เป็นดงัน้ี 
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ านวน 1,700,437,290 บาท หุน้สามญัจ านวน 170,043,729 หุน้” 

  - อนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 9 (2) เร่ือง การถือหุน้สามญัโดยคนต่างดา้ว
เป็นดงัน้ี 

  “ข้อ 9 (2) ข้อ 9 (2)  “คนต่างดา้วอาจไดม้าซ่ึงหุน้สามญัใหม่เกินกวา่อตัราจ ากดัท่ีก าหนด
ใน (1) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ีไดอี้กไม่เกินร้อยละ 5.5 ของจ านวนหุน้สามญัท่ีไดอ้อกจ าหน่าย
แลว้ทั้งหมดของบริษทัในขณะนั้น ๆ โดยการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัใหม่ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิซ่ึงออกและเสนอขายโดยบริษทัฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และพนกังาน ตามมติท่ีประชุม
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สามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2554 ลงวนัท่ี 5 เมษายน 2554 และตามมติทีป่ระชุม
สามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555  รวมถึงการไดรั้บหุ้นปัน
ผลหรือหุ้นสามญัใหม่ท่ีไดอ้อกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัซ่ึงไดหุ้น้มาจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้
สามญัใหม่ตามใบส าคญัแสดงสิทธิตาม (2) ของขอ้บงัคบัขอ้น้ี” 

  - 11 พฤษภาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2555 มีมติแต่งตั้งมีมติ
แต่งตั้ง นายนพพร เทพสิทธา และนายชายนอ้ย  เผือ่นโกสุม เป็นกรรมการตรวจสอบ 
แทนนายพหล  จินดากุล ซ่ึงเกษียณอายกุารเป็นกรรมการและนายทวสิีน เทพหสัดิน ณ 
อยธุยา ซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงประกอบดว้ย 
1. นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
2. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม 
3. นายนพพร  เทพสิทธา 
4. นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม 

  - บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั (TBC) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดรั้บเงินเป็นจ านวน
สุทธิ 20,224,164.10 เหรียญสหรัฐฯ ในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2554 จาก Glencore ซ่ึงเป็น
ค่าชดเชยจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหายจากการผดิสัญญาของคู่กรณี ส่วนดอกเบ้ียและ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน TBC ยงัคงเรียกร้องจาก Glencore ต่อไป หลงัจากนั้น TBC ไดรั้บเงิน
เป็นจ านวน 1,680,890.78 เหรียญสหรัฐฯ และจ านวน 1,600,000.00 เหรียญสหรัฐฯ จาก 
Glencore ซ่ึงเป็นค่าดอกเบ้ียและค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามล าดบั และคดีน้ีไดส้ิ้นสุดลงแลว้ 

  - 10 สิงหาคม 2555  มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง นายนิพนธ์  สุทธิมยั 
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แกไ้ขเปล่ียนแปลงขอบเขต หนา้ท่ี ความ
รับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นดงัน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคล
ดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่
รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการ
เงินของบริษทั 

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ของบริษทั 

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) 

6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ี
และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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8. ก ากบัดูแล ใหค้  าแนะน า และสนบัสนุนแก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และ
คณะท างานบริหารความเส่ียงใหมี้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จใน
ระดบัองคก์ร เสนอแนะวธีิป้องกนั และวธีิลดระดบัความเส่ียงอยา่งต่อเน่ือง และ
เหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงไดรั้บการบริหาร
จดัการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

- แต่งตั้ง นายโจเซฟ ซูเซ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวอารีย ์
แกว้พร้ิงเพริด 

 
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
 

โครงสร้างของกลุ่มบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) 
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3.3  โครงสร้างรายได้ 
 

ในปี 2555 รายไดท้ั้งหมดของบริษทัสามารถจ าแนกเป็นรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ์ยางมะตอยร้อย
ละ 74 และรายไดจ้ากการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 และร้อยละ69 ของ
ยอดขายรวมทั้งหมดตามล าดบั 

 
เม่ือมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษทัฯเปรียบเทียบระหวา่งปี 2553, 2554 และ 2555 รายไดข้อง

บริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
  หน่วย: ลา้นบาท 

สายผลติภัณฑ์ / กลุ่มธุรกจิ 
สัดส่วน 

การถือหุ้นของบริษทัฯ(%) 
2553 2554 2555 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

1. กลุ่มผลติภณัฑ์ยางมะตอย        
บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์      7,692  29.25 6,183 26.86  30,687.44  79.96 
บจ.สุราษฎร์บิทูเมน 99.99     1,639  6.23 262 1.14                -    - 
บจ.ไทยบิทูเมน 99.99   12,874  48.95 12,088 52.51    1,584.37  4.13 
บจ.เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 41.44        780  2.97 734 3.19    1,259.65  3.28 
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd. 100.00        424  1.61 429 1.86       599.74  1.56 
Kemaman Oil Corp. Sdn. Bhd. 63.12 927  3.53 868 3.77    2,606.52  6.79 

รวม  24,336    92.54  20,565 89.34  36,737.72       95.72  

2. กลุ่มธุรกจิเรือ         

บจ.ทิปโกม้ารีไทม ์ 99.97            6  0.02 6 0.03           6.07  0.02 
บจ.เดลตา้ชิปป้ิง 99.99             -    - 10 0.04                -    - 
บจ.อลัฟ่ามารีไทม ์ 99.99            1  - 3 0.02           1.95  0.01 
บจ.บิทูเมนมารีน 99.99          28  0.11 36 0.16                -    - 
บจ.ทาสโก ้ชิปป้ิง  - - 6 0.02           2.60  0.01 

รวม    35      0.13  61 0.26         10.62         0.03  

3. กลุ่มกจิการลงทุน           
Tasco International Co., Ltd. 100.00      -    - - -                -    - 
Tasco International (Hong Kong) Ltd. 100.00     1,420  5.40 1,678 7.29       914.80  2.38 

รวม      1,420  5.40  1,678 7.29       914.80  2.38 

รวมรายได้จากการขายและการบริการ    25,791    98.07  22,304 96.89 37,663.14       98.13  
รายไดอ่ื้น ๆ         507  1.93 716 3.11 715.81 1.87 
รวมรายได้ทั้งหมด    26,298  100.00 23,020 100.00  38,378.95  100.00 
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4. การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์ทีก่ลุ่มบริษัทฯเป็นผู้ผลติได้แก่: 

• ยางมะตอยหรือแอสฟัลตซี์เมนต์ (Asphalt Cement) มีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 90 ของยอดการขาย
ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯกลัน่ยางมะตอยจากนํ้ ามนัดิบหนกั ซ่ึงส่วนใหญ่นาํมาจากประเทศแถบ
อเมริกาใตแ้ละการสั่งซ้ือยางมะตอยจากทั้งในและต่างประเทศ 

 
• ยางมะตอยนํ้ าหรือแอสฟัลตอิ์มลัชนั (Asphalt Emulsion) เป็นการนาํยางมะตอย นํ้ า และสารเคมีมา

ผสมเป็นเน้ือเดียวกนั 
 

• ยางมะตอยชนิดคตัแบค (Cutback Asphalt) เป็นการนาํยางมะตอยมาผสมกบัสารละลายปิโตรเคมี 
(Petroleum Solvents) ให้เป็นเน้ือเดียวกนัซ่ึงจะเหมาะกบังานไพร์มโคท (Prime Coat) ปัจจุบนัยาง
มะตอยชนิดน้ีไม่เป็นท่ีนิยมใชเ้พราะตน้ทุนสูงและไม่เป็นมิตรกบัสภาพแวดลอ้ม 

 
• ยางมะตอยชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ (Polymer Modified Asphalt Cement) เป็นยางมะตอย

เกรดพิเศษซ่ึงไดจ้ากการผสมของสารประกอบ Polymer กบัยางมะตอยให้เป็นเน้ือเดียวกนั ซ่ึงจะทาํ
ให้มีคุณสมบติัท่ียืดหยุ่นมากกว่ายางมะตอยทัว่ไป ด้วยคุณสมบติัท่ียืดหยุ่นดงักล่าวทาํให้เม่ือ
นาํมาใชท้าํผิวถนน ทาํผิวทางวิ่งข้ึนลงสนามบินแลว้ ทาํให้ถนนมีอายุการใชง้านท่ียาวนานกวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการใชย้างมะตอยธรรมดา 

 
• ยางมะตอยชนิดผสมสําเร็จ (Premix) เป็นผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปผสมเสร็จบรรจุถุงขายและสามารถ

นาํไปใชง้านไดท้นัที ผลิตภณัฑ์น้ีเป็นส่วนผสมระหวา่งหินท่ีผา่นการคดัขนาดกบัแอสฟัลตอิ์มลัชนั 
และสารตวัเติมท่ีมีคุณสมบติัพิเศษช่วยในการยึดเกาะ จึงทาํให้เหมาะสําหรับนาํไปใช้งานในการ
ซ่อมแซมหลุมและถนนเล็ก ๆ 
 

• Tipco Joint Sealer และ Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอยผสมมวลสารท่ีมีคุณสมบติัคงทนต่อ
สภาวะอากาศร้อนจดัและเย็นจดัมีความยืดหยุ่นตวัสูงสามารถเกาะติดรอยต่อคอนกรีตได้อย่าง
เหนียวแน่น ใช้หยอดรอยต่อระหว่างช่วงถนนคอนกรีตเพื่อทาํหน้าท่ีประสาน (seal) รอยต่อ
คอนกรีต 

 
• นํ้ ามนัก๊าด (Kerosene) Naphtha Atmospheric Gas Oil (AGO) และ Vacuum Gas Oil (VGO) ไดม้า

จากขั้นตอนการกลัน่จากโรงกลัน่ยางมะตอยท่ีประเทศมาเลเซียโดยบริษทัฯ เป็นผูข้ายให้ลูกคา้ใน
ภูมิภาคน้ี 

 



บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                       แบบ 56-1 

 

30 
 

ผลติภัณฑ์ทีก่ลุ่มบริษัทฯเป็นผู้จัดจ าหน่าย 
1. ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตท่ี์สั่งซ้ือจากทั้งในและต่างประเทศ 
2. นํ้ามนัดีเซลหมุนเร็วและนํ้ามนัเตาท่ีสั่งซ้ือจากโรงกลัน่นํ้ามนัและผูค้า้นํ้ามนั 

 
วตัถุดิบและการจัดหาวตัถุดิบ 

ยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนต ์ซ่ึงไดจ้ากกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัดิบและกระบวนการกลัน่นํ้ ามนัหล่อ
ล่ืนพื้นฐานบริษทัฯใช้ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตยางมะตอยนํ้ า โพลิเมอร์
โมดิฟายดแ์อสฟัลต ์และยางมะตอยคตัแบค ปัจจุบนับริษทัฯผลิตยางมะตอยแอสฟัลตซี์เมนตจ์ากโรงกลัน่ใน
ประเทศมาเลเซียและสั่งซ้ือจากแหล่งวตัถุดิบหลาย ๆ แหล่งพร้อม ๆ กนัทั้งจากภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดภาระความเส่ียงในดา้นการพึ่งพิงแหล่งยางมะตอยจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงเพียง
แหล่งเดียว ตลอดจนเพื่อการควบคุมตน้ทุนวตัถุดิบในการผลิตของบริษทัฯ 
 
วตัถุดิบการผลติอืน่ 

สารเคมีท่ีกลุ่มบริษทัฯใชใ้นการผลิตยางมะตอยนํ้ าและโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลตน์าํเขา้มาจาก
ประเทศต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 35 ของวตัถุดิบทั้งหมดท่ีใช ้ ส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 65 จะสั่งซ้ือจาก
ผูผ้ลิตภายในประเทศ 
 
สารเคมีดังกล่าวแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

• Solvent เป็นสารเคมีท่ีราคาจะแปรเปล่ียนไปตามระดบัราคานํ้ ามนั สามารถสั่งซ้ือจากผูผ้ลิต
ภายในประเทศและไม่มีปัญหาเร่ืองการขาดแคลน 

• Emulsifiers เป็นสารเคมีท่ีมีหลายประเภท สามารถสั่งซ้ือทั้งจากผูผ้ลิตต่างประเทศโดยผา่นตวัแทน
จาํหน่าย หรือสั่งซ้ือภายในประเทศ ในระดบัราคาท่ีค่อนขา้งคงท่ี 

 
ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจ ากดัการประกอบธุรกจิ  

(1) บัตรส่งเสริมการลงทุน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจาก สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
โดยไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตยางมะตอย ประเภท 6.21 การผลิตยางมะตอย ซ่ึงสาระสาํคญั
เก่ียวกบัสิทธิประโยชน์และเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนมีรายละเอียดดงัน้ี  
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สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขทีส่ าคัญตามโรงงานทีไ่ด้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน  

1. โรงงานนครราชสีมา ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1066/2543 กาํลงัการผลิต AE 120,000
ตนั การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2543 
ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิร้อยละหา้สิบของอตัราปกติจนถึงวนัท่ี
24 ธนัวาคม 2556  

2. โรงงานพิษณุโลก ไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 1313/2540 กาํลงัการผลิต AE 250,000 
ตนั Cutback 20,000 ตนั PMA 100,000 ตนั  การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิ
เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2541 ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับ
กาํไรสุทธิร้อยละหา้สิบของอตัราปกติจนถึงวนัท่ี  13 สิงหาคม 2554  

3. โอนจากโรงงานสุราษฎร์  เป็นโรงงำนไทยบิทูเมน ไดรั้บบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1676/
ออ./2554  ลงวนัท่ี 9 มิถุนำยน 2554  ก ำลงักำรผลิต AE 200,000 ตนั Cutback 20,000 ตนั AC 
60/70 700,000 ตนั PMA 100,000 ตนั การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิเป็น
เวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ี 24 สิงหาคม 2541  ให้ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไร
สุทธิร้อยละหา้สิบของอตัราปกติจนถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม 2554  

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิ
ประโยชน์ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30. 

 

(2) สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกจิการพาณชิย์นาวี 

 บริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับรายไดจ้ากการ
ขนส่งสินคา้ทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เก่ียวกับภาษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 
สาํหรับเรือ TASCO1 

บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ ากัด ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 
กิจการขนส่งมวลชน และสินคา้ขนาดใหญ่สําหรับ เรือ TASCO AMORN ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าท่ีดิน และทุนหมุนเวยีนมีกาํหนดเวลา 8 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 มิถุนายน 2554 

บริษัท เดลต้าชิปป้ิง จ ากัด ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับรายไดจ้ากการขนส่งสินคา้
ทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 สําหรับเรือ 
TASCO2  
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บริษัท บิทูเมน มารีน จ ากดั ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับรายไดจ้ากการขนส่งสินคา้
ทางทะเลระหว่างประเทศตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เก่ียวกบัภาษีเงินได้ฉบบัท่ี 72 สําหรับเรือ 
TASCO AMATA และไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการขนส่ง
มวลชน และสินคา้ขนาดใหญ่สาํหรับ เรือ Delta7 ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามมาตรา 31 มีมูลค่า
ไม่เกิน 28,401,069.39 บาท จากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  

บริษัท ทาสโก้ชิปป้ิง จ ากดั ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2 กิจการ
ขนส่งมวลชน และสินคา้ขนาดใหญ่สําหรับ เรือ TASCO ANAN ซ่ึงได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ไม่รวมค่าท่ีดิน และทุนหมุนเวยีนมีกาํหนดเวลา 8 ปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2554 

และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31. 
 
 นอกจากสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ขา้งตน้ท่ีบริษทัฯไดรั้บแล้ว  บริษทัฯยงัไดรั้บใบรับรองระบบงาน 
ต่าง ๆ เก่ียวกบั ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  คุณภาพผลิตภณัฑ ์
 
ข้อจ ากดัในการประกอบธุรกจิ 

 เน่ืองจากกลุ่มผลิตภณัฑ์ยางมะตอย ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์หลักของบริษทัฯ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
จาํหน่ายให้กลุ่มผูรั้บเหมาซ่ึงได้รับประมูลงานจากภาครัฐ ดงันั้นผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯจะตอ้งได้รับการ
รับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ ดงัน้ี   

1. ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯตอ้งไดรั้บอนุญาตใหแ้สดงเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. บริษทัฯตอ้งไดรั้บการรับรองระบบงานคุณภาพ มอก. 9001  

 
การด าเนินงาน: 
ตลาดภายในประเทศ  

จากผลกระทบของนํ้ าท่วมใหญ่ในหลายพื้นท่ีเม่ือปลายปี 2554 ภาครัฐจึงมีโครงการเพื่อปรับปรุง
บูรณะ ซ่อมแซม ถนนท่ีไดรั้บความเสียหายเป็นจาํนวนมากทาํให้ปริมาณความตอ้งการยางมะตอยของตลาด
ภายในประเทศเพิ่มสูงข้ึนเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 783,000 ตนั โดยแบ่งเป็นแอสฟัลตซี์เมนตจ์าํนวน 667,000 ตนั 
และอีก 116,000 ตนั เป็นแอสฟัลตอิ์มลัชัน่และผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ อาทิ เช่น โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลตแ์ละ
ยางมะตอยชนิดคตัแบค คิดเป็นปริมาณความตอ้งการยางมะตอยในประเทศสูงกวา่ปีท่ี ผา่นมาร้อยละ 22  
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ในฐานะผูน้าํดา้นการผลิตยางมะตอย ทิปโกแ้อสฟัลทป์ระสบความสําเร็จเป็นอยา่งสูงในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหก้บัลูกคา้จากการบริการลูกคา้ท่ียอดเยีย่ม รวมถึงการจดัส่งสินคา้ใหลู้กคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
ตรงเวลา ในปี 2555 น้ีกลุ่มบริษทัฯไดน้าํโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลตไ์ปใชใ้นการบูรณะซ่อมแซมช่องทาง
วิ่งเคร่ืองบิน (Runway) ของสนามบินดอนเมืองซ่ึงไดรั้บความเสียหายจากนํ้ าท่วม และสนามบินเชียงใหม่ 
รวมถึงการนาํโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ ชนิดทนนํ้ ามนัเคร่ืองบิน (Jet Fuel Resistance) ไปใชใ้นการ
บูรณะซ่อมแซมช่องทางวิง่เคร่ืองบิน (Runway) และทางขบั (Taxiway) ของสนามบินสุวรรณภูมิอีกดว้ย  
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯไดต่้อยอดงานก่อสร้างและบูรณะทางดว้ยเทคนิคท่ีไดน้าํเสนอแลว้ในปีก่อน 
ดว้ยโครงการสาํคญั ๆ ดงัต่อไปน้ี  
 
เทคนิค  Micro Surfacing  

• ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค ์(ระยะทางด่วนขั้นท่ี 3 สายใต ้ตอน S1)  
• ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (3 ช่วง ดินแดงไปท่าเรือ ท่าเรือไปสาธุประดิษฐ์ และ สุขสวสัด์ิไป

ดาวคะนอง)  
• ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนตะวนัออก ช่วงบางพลี-สุขสวสัด์ิ)  

 
เทคนิค  Colored Asphalt  

• กรมทางหลวง ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1290 (แม่สาย - เชียงแสน) จงัหวดัเชียงราย  
 

กลุ่มบริษทัฯมีโรงงานผลิตและคลงัเก็บยางมะตอยท่ีตั้งอยูใ่นจุดศูนยก์ลางของแต่ละภูมิภาค เช่น ท่ี
จงัหวดันครราชสีมา ระยอง พิษณุโลกและสุราษฏร์ธานี เพื่อความพร้อมในการให้บริการอยา่งทัว่ถึงและ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ในทุกภูมิภาค การมีโรงงาน ท่ีกระจายไปตาม 4 ภูมิภาคเช่นน้ี ทาํให้กลุ่ม
บริษทัฯสามารถส่งสินคา้ใหก้บัลูกคา้ในประเทศและประเทศเพื่อนบา้นไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วดว้ยรถขนส่ง
ยางมะตอยของกลุ่มบริษทัฯมากกวา่ 300 คนัอีกดว้ย การจดัการดา้นโลจิสติกส์ท่ีเป็นเลิศมีส่วนสําคญัท่ีทาํให้
ทิปโกแ้อสฟัลทค์งความเป็นผูน้าํไวไ้ดใ้นตลาดในประเทศ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯยงัเป็นเจา้ของเรือขนส่ง
สินคา้ระหว่างประเทศขนาดใหญ่ 7 ลาํ ท่ีมีบทบาทสําคญัในการส่งออกสินคา้ไปยงัตลาดต่างประเทศ 
ตลอดจนสาํหรับการนาํเขา้ยางมะตอยสู่ประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  

 
ทีมพนักงานขายและการตลาดของทิปโก้แอสฟัลท์รับผิดชอบดูแลลูกคา้มากกว่า 550 ราย 

ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ ดว้ยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ทีมพนกังานขายมีความชาํนาญ และ
สามารถให้คาํแนะนาํสินคา้แก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งดี นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯมีทีมเทคนิคบริการท่ีมีความชาํนาญ
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ทางดา้นงานทางคอยช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาใหลู้กคา้ ณ จุดท่ีลูกคา้ทาํงาน เพื่อให้การทาํงานของลูกคา้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขดัคอยให้คาํปรึกษาและแนะนาํวิธีการทาํงานให้ทีมงานของลูกคา้เขา้ใจ และ
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กลุ่มบริษทัฯไดน้าํวิธีการบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ (Customer Relationship 
Management) มาใชศึ้กษาเพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และนาํมาวาง
แผนการขายและโปรแกรมการใหบ้ริการท่ีตรงต่อความตอ้งการของลูกคา้แต่ละกลุ่มอยา่งแทจ้ริง ในการท่ีจะ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพื่อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามท่ีตอ้งการร่วมกนั 
 
ตลาดต่างประเทศ 

ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯมียอดขายยางมะตอยในตลาดต่างประเทศสูงท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ท่ี 
807,238 ตนัซ่ึงเติบโตข้ึนถึงร้อยละ 64  

 
ยอดขายท่ีสูงข้ึนนั้นมีปัจจยัมาจากความตอ้งการยางมะตอยท่ีสูงข้ึนในภูมิภาคน้ี โดยเฉพาะใน

ประเทศเวยีดนามและประเทศอินโดนิเซีย ซ่ึงเป็น 2 ตลาดต่างประเทศหลกัของกลุ่มบริษทัฯ และปริมาณการ
ผลิตยางมะตอยในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ท่ีลดลง  โรงกลัน่ยางมะตอยของกลุ่มบริษทัฯใน
ประเทศมาเลเซียสามารถผลิตยางมะตอยไดใ้นปริมาณท่ีสูงถึง 835,700 ตนั ส่วนปริมาณยางมะตอยท่ีไดจ้าก
โรงกลัน่อ่ืน ๆ นั้นมีปริมาณ 475,500 ตนั ยางมะตอยจาก 2 แหล่งน้ีเป็นปัจจยัสําคญัในการสนบัสนุนการขาย
ในตลาดต่างประเทศของกลุ่มบริษทัฯ 
 

ประเทศอินโดนีเซียไดก้ลายมาเป็นตลาดส่งออกท่ีใหญ่ท่ีสุดของกลุ่มบริษทัฯ โดยมียอดขายท่ีสูงข้ึน
ถึงร้อยละ 150 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา การเติบโตของตลาดอินโดนิเซียเป็นผลมาจากความตอ้งการในการใช้
ยางมะตอยท่ีเพิ่มสูงข้ึนและการลดปริมาณการผลิตยางมะตอยของโรงกลัน่ในประเทศอินโดนิเซีย จึงทาํให้มี
การนาํเขา้ยางมะตอยจากต่างประเทศท่ีสูงข้ึนมากกวา่ร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ประเทศอินโดนิเซีย
มีแนวโนม้ท่ีจะยงัคงเป็นตลาดส่งออกหลกัของกลุ่มบริษทัฯไปอีก 2-3 ปี 

 
ประเทศเวยีดนามเป็นตลาดหลกัของกลุ่มบริษทัฯอีกตลาดหน่ึงท่ีมีการเติบโตของยอดขายซ่ึงเพิ่มข้ึน

ถึงร้อยละ 70 โดยยอดขายน้ีมาจากการซ้ือยางมะตอยจากลูกคา้รายเก่าและลูกคา้รายใหม่ในประเทศเวียดนาม 
การขนส่งท่ีมีประสิทธิภาพและราคาท่ีแข่งขนัไดท้าํใหก้ลุ่มบริษทัฯมีลูกคา้รายใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน 

 
ประเทศจีนยงัคงเป็นตลาดหลกัอีกแห่งของการขายในตลาดต่างประเทศ โดยยอดขายยงัอยูใ่นระดบั

ท่ีดีเม่ือเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงถือวา่เป็นรายไดห้ลกัของยอดขายต่างประเทศทั้งหมด กลุ่มบริษทัฯยงัสามารถทาํ
ยอดขายท่ีดีน้ีได ้ถึงแมป้ริมาณความตอ้งการนาํเขา้ยางมะตอยท่ีลดลงเน่ืองจากนโยบายทางการเงินท่ีรัดกุม
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ของประเทศจีนซ่ึงทาํให้มีผลกระทบในดา้นลบต่องบประมาณการก่อสร้างถนนภายในประเทศ ยอดการ
นาํเขา้ยางมะตอยของประเทศจีนในปี 2555 ลดลงเหลือ 2.73 ลา้นตนัจาก 3.9 ลา้นตนัในปี 2554 

 
ยอดส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลียและประเทศลาวในปี 2555 เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

เช่นเดียวกบัตลาดในประเทศจีน กลุ่มบริษทัฯยงัคงเป็นพนัธมิตรหลกัของบริษทัย่อยของColas S.A. ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทาํใหย้อดขายท่ีส่งออกไปยงัประเทศออสเตรเลียคิดเป็นอนัดบั 4 ของกลุ่มบริษทัฯ ส่วน
ในประเทศลาว ถึงแมจ้ะมีคู่แข่งการขายไปยงัประเทศลาวรายใหม่ กลุ่มบริษทัฯก็ยงัสามารถปกป้องส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและยงัสามารถทาํยอดขายไดสู้งกวา่ปีท่ีผา่นมาเล็กนอ้ย  
 

ยอดส่งออกไปยงับริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชา (Tipco Asphalt Cambodia) สูงเป็นประวติัการณ์
โดยเพิ่มข้ึนมากกวา่ร้อยละ 20 ซ่ึงมีปัจจยัมาจากงบประมาณในการก่อสร้างถนน และผลิตภณัฑ์ยางเป็นคร้ัง
เเรกมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์ของกลุ่มบริษทัฯไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นคร้ังเเรกในการซ่อมรันเวยข์องสนามบิน
ของประเทศกมัพชูา 

 
ส่วนยอดขายของบริษทัยอ่ยในประเทศมาเลเซียนั้น (Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd.) ได้

เพิ่มสูงข้ึนถึงร้อยละ 160 ในปี 2555 ยอดขายท่ีสูงน้ีเป็นผลมาจากปริมาณยางมะตอยท่ีผลิตไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ
จากโรงกลัน่ของกลุ่มบริษทัฯ และการเติบโตของความตอ้งการยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย  ซ่ึงรวมถึง
การปูถนนในบางช่วงของทางพิเศษในชายฝ่ังตะวนัออก (East Coast Expressway) ซ่ึงเป็นทางเส้นใหม่ 
 

กลุ่มบริษทัฯไดส่้งออกยางมะตอย 16 ประเทศ ซ่ึงรวมถึงประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศแอฟริกาใต ้
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศเกาหลีใต ้ประเทศบงัคลาเทศ เกาะรียเูน่ียน ประเทศมอริเชียส ประเทศฟิจิ และ
ประเทศตาฮิติ 
 
การจัดหาน า้มันดิบ 

ถึงแมร้าคาของนํ้ ามนัดิบเป็นส่ิงท่ียากจะคาดเดาและมีการผนัผวนในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัฯก็ยงั
สามารถจดัหานํ้ามนัดิบไดถึ้ง 7.2 ลา้นบาร์เรล ซ่ึงในปี 2555 น้ีนบัเป็นความสาํเร็จในการจดัหานํ้ ามนัดิบถึง 3 
ชนิด จากประเทศในแถบอเมริกาใตซ่ึ้งทาํให้โรงกลัน่มีนํ้ ามนัดิบในการกลัน่อยา่งต่อเน่ืองถึงร้อยละ 80 ของ
กาํลงัการผลิตสูงสุด และยงัสามารถจดัหานํ้ ามนัดิบชนิดใหม่ท่ีสามารถนาํมาผลิตท่ีโรงกลัน่ไดอี้กถึง 21 
ชนิด ปัจจุบนัน้ีกลุ่มบริษทัฯมีนํ้ามนัดิบทั้งหมด 79 ชนิด กลุ่มบริษทัฯยงัคงหาช่องทางในการจดัซ้ือนํ้ ามนัดิบ
จากคู่คา้รายใหม ่ๆ อยา่งต่อเน่ือง 
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ธุรกจิเรือ  
การขนส่งยางมะตอยทางเรือเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบท่ีสําคญัท่ีช่วยส่งเสริมธุรกิจหลกัของกลุ่ม 

โดยทิปโกแ้อสฟัลท์มีเรือบรรทุกยางมะตอยในขนาดต่าง ๆ กนัจาํนวน 7 ลาํ โดยมีระวางบรรทุกทั้งหมด 
26,700 ตนั บริษทัท่ีบริหารเรือเหล่าน้ีเป็นบริษทัยอ่ยในกลุ่มซ่ึงปฏิบติัตามระบบจดัการคุณภาพอยา่งเขม้งวด
และมุ่งมัน่ท่ีจะบรรลุเป้าหมาย หรือ KPI ตามแนวทาง TMSA (Tanker Management Self Assessment)  

 
เรือขนส่งยางมะตอยของกลุ่มบริษทัฯ เป็นผูน้าํทางการคา้ในแถบเอเชียแปซิฟิกจนถึงมหาสมุทร

อินเดีย เรือทุกลาํยงัคงมีการใชง้าน สูงอยา่งต่อเน่ืองในปี 2555 ซ่ึงมีส่วนสนบัสนุนในดา้นการเติบโต ของ
การขายยางมะตอยในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคเป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ กลุ่มบริษทัฯไดส้ั่ง
ต่อเรือลาํใหม่ในประเทศญ่ีปุ่นเม่ือเดือนสิงหาคม 2555 ท่ีผา่นมา ซ่ึงเรือทา้สโก ้ อมฤตเป็นเรือลาํท่ีเจ็ดของ
กลุ่มบริษทัฯมีระวางบรรทุก 6,500 ตนั ไดท้าํใหก้ารคา้แบบตนั-ไมลมี์ความแขง็แกร่ง  
 
สายการผลติ  

กลุ่มบริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบั มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯเปิดตวัผลิตภณัฑ์ยางมะตอยนํ้ าตวัใหม่ (Prime coat emulsion) 
ท่ีสามารถใชท้ดแทนผลิตภณัฑ์ยางมะตอยนํ้ ามนั (Cutback asphalt) ซ่ึงจะช่วยลดการใชน้ํ้ ามนัในการผลิต
ยางมะตอยนํ้ามนั ลงคร่ึงหน่ึง และลดมลพิษจากการระเหยตวัของยางมะตอยนํ้ามนั อีกทางหน่ึงดว้ย  

 
เพื่อท่ีจะมุ่งเนน้ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มบริษทัฯกาํลงัดาํเนิน การปรับเปล่ียนวิธีให้ความร้อน

แก่ยางมะตอยในรถขนส่งสินคา้ ทุกคนั เน่ืองจากการใชไ้มฟื้นเผาให้ความร้อนสินคา้ทาํให้เกิดมลพิษควนั
และฝุ่ น ในขณะท่ีการใชก้๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นการเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพท่ีดีกวา่และไม่มีควนั  
 

กลุ่มบริษทัฯมีความยดึมัน่ต่อนโยบายความรับผดิชอบต่อสังคม โดยมุ่งเนน้ในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม
และการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนสูงสุด กลุ่มบริษทัฯอยู่ระหว่าง 
ดาํเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมินความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม
แนวทางความรับ ผดิชอบต่อสังคม หรือ ISO 26000  

 
บริษทัฯไดมี้การนาํเกณฑ์ความปลอดภยั (Safety Index) มาเป็นตวัช้ีวดัระดบัองค์กร (Corporate 

KPI’s) เพื่อลดจาํนวนอุบติัเหตุ และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภยัแก่พนกังาน โดยเฉพาะพนกังานท่ีอยูใ่น
สายการผลิต ทั้งน้ีทุกโรงงานในประเทศกาํลงัดาํเนินการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ในรถขนส่งสินคา้ทุก
คนัให้แลว้เสร็จภายใน ปี 2556 โดยกลอ้งน้ีจะใชร่้วมกบัระบบ Real time GPS tracking ซ่ึงไดติ้ดตั้งกบัรถ
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ขนส่งของกลุ่มบริษทัฯทุกคนัไปแลว้ เพื่อป้องกนัการทุจริตระหวา่งการขนส่งสินคา้และลดการเกิดอุบติัเหตุ
ของรถขนส่งสินคา้ และเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในขณะเดียวกนั  
 
โรงกลัน่ยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย  

ทิปโกแ้อสฟัลท ์ มีฐานโรงกลัน่ยางมะตอยอยูท่ี่เมือง Kemaman ในประเทศมาเลเซียซ่ึงดาํเนินการ
โดยบริษทัยอ่ยช่ือ Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. โรงกลัน่แห่งน้ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 40 เฮคเตอร์ ใน
เขตอุตสาหกรรม Telok Kalong มีกาํลงัการกลัน่นํ้ามนัดิบ 25,000 บาร์เรลต่อวนัหรือประมาณ 9 ลา้นบาร์เรล
ต่อปี เทียบเท่ากบัปริมาณนํ้ามนัดิบ 1.4 ลา้นตนัต่อปี กาํลงัการผลิตขนาดน้ีสามารถผลิตยางมะตอยไดถึ้งปีละ 
1 ลา้นตนั 
  

ในปี 2555 โรงกลัน่ไดเ้ดินเคร่ืองกลัน่นํ้ ามนัดิบปริมาณ 7.2 ลา้นบาร์เรล ซ่ึงสามารถกลัน่เป็นยาง
มะตอยไดถึ้ง 833,000 ตนั 
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โรงงานผลติ คลงัน า้มนั และคลงัยางมะตอย: 
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5. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ     

5.1  สินทรัพย์ถาวรหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย    

 ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

 กรรมสิทธ์ิ  
  

ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท)     

ท่ีดิน  ประกอบดว้ย : 
                         

465.57          

  บริษทั ทิปโก ้แอสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)         

   ส ำนกังำนใหญ่ 0.75   TPA   ไม่มี 

   -  โรงงำนนครรำชสีมำ        

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 3 งำน 329 ตำรำงวำ 34.70   TPA   ไม่มี 

   -  โรงงำนพิษณุโลก        

    เน้ือท่ี 29 ไร่ 14 ตำรำงวำ 9.43   TPA   ไม่มี 

   -  โรงงำนเพชรบุรี        

    เน้ือท่ี 70 ไร่ 60 ตำรำงวำ 33.80   TPA   ไม่มี 

   -  โรงงำนพระประแดง        

    เน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งำน 14 ตำรำงวำ 143.76   TPA   ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (พนุพิน)        

    เน้ือท่ี 32 ไร่ 2 งำน 40 ตำรำงวำ 14.50   TPA   ไม่มี 

   -  โรงงำนสุรำษฎร์ธำนี (ท่ำทอง)        

    เน้ือท่ี 48 ไร่ 1 งำน 78.4 ตำรำงวำ 51.54   TPA   ไม่มี 

     
บริษทั ไทยบิทูเมน จ ำกดั 
           เน้ือท่ี 390 ไร่ 1 งำน 63.30 ตำรำงวำ   156.90  TBC  ไม่มี 

    ส ำนกังำนใหญ่- เรยโ์คล แอสฟัลท ์ 5.50    RAYCOL    ไม่มี 

  ค่ำพฒันำท่ีดิน 114.74     เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 272.33    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 1,967.96    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 54.42    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ 6.54    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  ยำนพำหนะ 136.49    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  เรือเดินทะเล 1,463.45    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  รวม   4,466.81    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 
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ประเภททรัพย์สิน  
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   

 กรรมสิทธ์ิ  
  

ภาระผูกพนั 
(ล้านบาท)     

  ทรัพยสิ์นระหวำ่งก่อสร้ำง 328.42    เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

  รวม ทีด่นิ อาคารและอุปกรกณ์ (สุทธิ)                  4,795.23     เป็นเจำ้ของ    ไม่มี 

 
5.2 สัญญาด าเนินการอื่น  

 
5.2.1 สัญญาเช่าอาคารส านักงานใหญ่   

     บริษทัฯไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรและบริกำร ทิปโกท้ำวเวอร์ กบับริษทั ถนอมวงศ์บริกำร 
จ ำกดั เพื่อใชเ้ป็นส ำนกังำนใหญ่ของบริษทัฯ โดยมีก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี นบัแต่วนัท่ี 1  มกรำคม  2553 
ถึง 31 ธันวำคม 2555 ในรำคำค่ำเช่ำและบริกำร ตำรำงเมตรละ 542 บำทต่อเดือน พื้นท่ีเช่ำรวม 2,433.82 
ตำรำงเมตร เป็นเงินรวม 1,319,130 บำทต่อปี 
 

5.2.2 สัญญาเช่าพืน้ที ่   
 บริษัทได้ท าสัญญาเช่าพืน้ที่บางส่วนของอาคารทิปโก้ทาวเวอร์ กบับริษทั ถนอมวงศ์

บริกำร จ ำกดั  เพื่อใชเ้ก็บเอกสำร  พื้นท่ีประมำณ  70.82 ตำรำงเมตร  อำยุสัญญำ 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 ถึง 31 ธันวำคม 2555 อตัรำค่ำเช่ำ 17,705 บำทต่อ
เดือน  โดยก ำหนดช ำระค่ำเช่ำภำยในวนัท่ี 5 ของทุก ๆ เดือน   

 
 บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าพื้นที่โกดังพิชัย  เลขท่ี 195/3 ถนนอ ำนวยสงครำม แขวง

ถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหำนคร  กบับริษทั ถนอมวงศ์บริกำร จ ำกดั  
เพื่อใช้ในกำรเก็บเอกสำร พื้นท่ีประมำณ  408.28 ตำรำงเมตร  อำยุสัญญำ 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2553 ถึง 31 ธันวำคม 2555  อตัรำค่ำเช่ำ 81,656 บำทต่อ
เดือน  โดยก ำหนดช ำระค่ำเช่ำภำยในวนัท่ี 5 ของทุก ๆ เดือน   
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5.3  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) ประกอบดว้ย   

 จ ำนวนเงิน (บำท) หมำยเหตุ 
ค่ำซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

19,972,993 นโยบำยตดัจ ำหน่ำยโดยใชเ้กณฑเ์ส้นตรงดว้ยระยะเวลำ 5 ปี 

สิทธิกำรเช่ำ 207,872,195 -  บริษทัฯได้เข้ำท ำสัญญำเช่ำท่ีดินในประเทศจีน ซ่ึงสัญญำเช่ำ
ดงักล่ำวมีระยะเวลำ 30 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2574 และไดจ่้ำยค่ำ
เช่ำล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 1.4 ลำ้นเรนมินบิ 

-  บริษทัย่อยสำมแห่งในประเทศจีน ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินเป็น
ระยะเวลำ 30 ปี 50 ปี และ 45 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2572 และ 
2593 และ 2598 ตำมล ำดับ และได้จ่ำยค่ำเช่ำล่วงหน้ำเป็น
จ ำนวนเงินรวม 15.1 ลำ้นเรนมินบิ 

-   บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศมำเลเซีย ไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน
เป็นระยะเวลำ 50 ปี ซ่ึงจะส้ินสุดในปี 2598 และไดจ่้ำยค่ำเช่ำ
ล่วงหนำ้เป็นจ ำนวนเงินรวม 19.8 ลำ้นริงกิต 
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6.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

6.1 กรณีเงินลงทุนใน KOC บริษทัฯมีขอ้พิพาทกบั Aras ตามท่ีระบุอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ “13. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - เงินลงทุนใน Kemaman Oil Corporation Sdn 
Bhd (KOC) และ Kemaman Bituman Company Sdn Bhd (KBC)   

 
ในเดือนพฤษภาคม 2554 คณะอนุญาโตตุลาการของหอการคา้นานาชาติ (International Chamber of 

Commerce) ไดมี้ค าตดัสินเก่ียวกบัขอ้พิพาทระหวา่งบริษทัฯและไทยบิทูเมนกบั Aras ซ่ึงบริษทัฯและไทยบิทู
เมนไดย้ื่นเร่ืองเพื่อด าเนินการทางอนุญาโตตุลาการ นอกเหนือจากค าตดัสินให้ KOC รับเงินซ้ือหุ้นจ านวน 5 
ลา้นริงกิต ซ่ึง KOC ไดรั้บจาก Aras เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2551 เป็นค่าหุ้นเพิ่มทุน คณะอนุญาโตตุลาการได้
ตดัสินให้ยกค าร้องของ Aras ทั้งหมด ซ่ึงรวมถึงการท่ี Aras ขอให้ตดัสินวา่ Aras มีสิทธิในการบริหารและ
ควบคุมร่วมในกิจการของ KOC โดย KOC ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจ านวน 5 ลา้นริงกิตให้ Aras แลว้ในเดือน
กรกฎาคม 2554 ซ่ึงมีผลท าใหส้ัดส่วนเงินลงทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยใน KOC และ KBC ลดลงร้อยละ 
2.14 และร้อยละ 0.96 ตามล าดบั เหลือร้อยละ 63.12 และร้อยละ 82.07 ตามล าดบั ในปี 2554 บริษทัฯได้
บนัทึกการเปล่ียนแปลงในส่วนไดเ้สียของบริษทัฯขา้งตน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ในงบการเงินรวม 

 

ในเดือนตุลาคม 2555 ไทยบิทูเมน และ Tan Sri Halim Saad (TSH) ไดท้  าความตกลงนอกศาลโดย 
TSH จะโอนหุน้ใน Titan Field Sdn Bhd (Titan Field) (ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นทั้งหมดของ Special Oils & Emulsion 
Sdn Bhd (SOE) และ SOE เป็นผูถื้อหุน้ของ KBCในอตัราร้อยละ 1.4) จ  านวน 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิต คิด
เป็นร้อยละ 50 ของสัดส่วนการถือหุน้ใน Titan Field ให้กบัไทยบิทูเมน และทาง TSH ไดโ้อนหุ้นให้ไทยบิทู
เมนแลว้ในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 จากการโอนหุน้ดงักล่าว ท าใหบ้ริษทัฯและไทยบิทูเมนมีสัดส่วนการถือหุ้น
ใน KBC เพิ่มข้ึนร้อยละ 0.7 จากเดิมร้อยละ 82.07 เป็นร้อยละ 82.77 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯและไทยบิทูเมน
ไม่ไดบ้นัทึกการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ดงักล่าว เน่ืองจากไม่มีอ านาจและอิทธิพลในการตดัสินใจใน 
Titan Field 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มูลค่าเงินลงทุนของบริษทัฯใน KOC และ KBC ภายใตว้ิธีราคาทุนใน            
งบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวนสูงกวา่มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิซ่ึงค านวณตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีบริษทัฯ
ถืออยูใ่นบริษทัยอ่ยเหล่าน้ี บริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนไวใ้นบญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
เช่ือมัน่วา่ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในอนาคตจากการลงทุนมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าของเงินลงทุน 
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7.  โครงสร้างเงินทุน 

7.1  หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

บริษทัฯมีทุนจดทะเบียน 1,700,437,290  บาท เรียกช าระแลว้ 1,525,480,680 บาท  แบ่งเป็นหุ้น
สามญั 152,548,068  หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10  บาท  

 
บริษทัฯจดัสรรหุน้สามญั ตามท่ีระบุอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 23. ขอ้ 24. และ ขอ้ 25 

ดงัน้ี 
 
(ก) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3 (TASCO-W3) ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถเปล่ียนมือไดจ้  านวน15,254,766 
หน่วย จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ (Right Offerings) ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 10 หุ้นต่อ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีท่ีมีเศษให้ปัดทิ้ง จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกเพื่อรองรับใบส าคญัแสดง
สิทธิ 15,254,766 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท อตัราใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถ
ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใช้สิทธิ 
62.19 บาทต่อหุ้น อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ผลกระทบท่ีมีต่อ
ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ (Dilution Effect) 9.09% ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ
ไดม้าใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัคงเหลือ 15,253,916 หน่วย และหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมคงเหลือ 15,254,361 หุน้ 

 
(ข) เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติให้ออกใบส 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
การออกเสียของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 
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(ค) 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
ทุนได ้ 1 หุ้น   เวน้แต่จะมีการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 49.13 บาทต่อหุ้น อายุของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price 
Dilution) เน่ืองจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
การออกเสียของผูถื้อหุน้ (Control Dilution) เท่ากบั 0.78% 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 28  ธนัวาคม 2555 รายช่ือผูถื้อหุน้สูงสุดของบริษทัฯ 10 รายแรก มีดงัน้ี 
 
 

ล าดบัท่ี ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ % 

1. BNP PARIBAS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD – FOR COLAS S.A. 48,903,804 32.058 
2. บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ากดั (มหาชน) 37,113,166 24.329 
3. ตระกลูทรัพยส์าคร 8,431,331 5.527 
4. บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 4,436,151 2.908 
5. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED - APEX 3,862,682 2.532 
6. ดร.พิชิต  เลิศต าหรับ 2,140,000 1.403 
7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED - TIGER 1,500,016 0.983 
8. นายววิฒัน์  โกวทิยโ์สภณ 1,417,800 0.929 
9. นายอยทุธ์  ชาญเศรษฐิกลุ 1,084,400 0.711 
10. น.ส.อรพรรณ  อสัสมงคล 895,600 0.587 
11. อ่ืน ๆ 42,763,118 28.033 
 รวม 152,548,068 100.000 
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7.3  นโยบายการจ่ายปันผล    

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบญัชี ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บักระแสเงินสด แผนการ
ลงทุนของบริษทัฯเเละบริษทัยอ่ย เง่ือนไข และขอ้ก าหนดในสัญญาต่างๆ ท่ีบริษทัฯผกูพนัอยู ่รวมถึงความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต 
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8.   การจัดการ 
8.1  โครงสร้างการจัดการ  

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการ ผูอ้  านวยการอาวุโส  
สายการเงิน 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายการเงิน  

สินเช่ือและกฎหมาย 

ผูอ้  านวยการ 
สายการตลาด
ต่างประเทศ 

 

ผูอ้  านวยการ 
สายสนบัสนุนธุรกิจ  

 

คณะกรรมการสรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

ผูอ้  านวยการ 
สายบญัชี 

และงบประมาณ 
 

ผูอ้  านวยการ                      
กลุ่มธุรกิจเรือ 

ผูอ้  านวยการ                      
สายการผลิต 

 

ผูอ้  านวยการ 
กิจการร่วมคา้และ
สาขาต่างประเทศ 

 

ผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายการเงินและกฏหมาย

ระหวา่งประเทศ 
 

คณะกรรมการบริษทั 

ผูจ้ดัการอาวุโส 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมด 15 
ท่านดงัน้ี 

1. นางอนุรัตน์  เทียมทนั   ประธานกรรมการ 
2. นายนพพร  เทพสิทธา   กรรมการอิสระ 
3. นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม   กรรมการอิสระ 
4. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม   กรรมการอิสระ 
5. นายนิพนธ์  สุทธิมยั    กรรมการอิสระ 
6. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์   กรรมการอิสระ 
7. นายโก บนั เฮง็    กรรมการอิสระ 
8. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค     กรรมการ 
9. นายจา๊คส์ ลีออสท ์   กรรมการ 
10. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    กรรมการบริหาร 
11. นายอูกส์ เดอชองส์    กรรมการบริหาร 
12. นายจา๊คส์ มาร์แชล    กรรมการบริหาร 
13. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร   กรรมการบริหาร 
14. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
15. นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการผูจ้ดัการ 
 

กรรมการทีม่ีอ านาาจงงนาาม กูกันัาบริษัท 
 

ช่ือและจ านวนกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั คือ กรรมการคนใดคนหน่ึงของกรรมการ
กลุ่มท่ีหน่ึง และกรรมการคนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีสอง ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษทั กรรมการกลุ่มท่ีหน่ึงไดแ้ก่ นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ นายอูกส์  เดอชองส์ นายแอร์ฟเว่  เลอ บุค นาย
จ๊าคส์  ลีออสท์ และนายจ๊าคส์  มาร์แชล กรรมการกลุ่มท่ีสอง ได้แก่ นางอนุรัตน์  เทียมทนั นายสมจิตต ์ 
เศรษฐิน นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร และนายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 
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คุณสมบัติของกรรมการ 
 

บุคคลท่ีจะมาท าหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการบริษทัฯ ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวติัด่างพร้อย 
2. เป็นผูมี้วสิัยทศัน์และสามารถมองภาพรวมของธุรกิจไดดี้ 
3. เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี มีคุณธรรม และมีบุคลิกท่ีเหมาะสม 
4. เป็นผูมี้ทกัษะในการส่ือความอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5. เป็นผูมี้แนวคิดทางธุรกิจและการตดัสินใจอยา่งเป็นระบบ 
6. เป็นผูมี้ความรู้ความเขา้ใจด้านการเงิน  หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรมและมี

ประสบการณ์เก่ียวกบัการบริหารธุรกิจ 
7. เป็นผูมี้ประสบการณ์เคยเป็นกรรมการบริษทัหรือรัฐวสิาหกิจ 
 

หงกัเกณฑ์ในาการัจิารณาคัดเงอืกกรรมการ 
1. เป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้
2. กรรมการทั้งคณะควรมีความเช่ียวชาญหลากหลายท่ีเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดทิศทาง และ

ควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 
 

วาระการด ารงต าแหน่างของกรรมการแงะกรรมการบริหารในาคณะกรรมการบริษัทฯ 
1. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

1.1 เกษียณอาย ุเม่ืออายคุรบ 75 ปีบริบูรณ์ 
1.2 กรรมการ ยงัคงมีสภาพเป็นกรรมการ หลงัจากปีท่ีอายุครบ 75 ปี จนครบก าหนดตามวาระ 

(3 ปี) ของการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
2. วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

2.1 เกษียณอาย ุเม่ืออายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ 
2.2 เม่ือครบอายุ 55 ปี คณะกรรมการบริษทัฯสามารถอนุมติัให้ด ารงต าแหน่งต่อไปไดถึ้งอาย ุ

70 ปี ทั้งน้ีสามารถต่ออายไุดใ้นคราวแรกไดสู้งสุดถึง 4 ปี และคราวต่อไปคร้ังละ 2 ปี 
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ความรับูดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

บริษทัฯไดมี้การก าหนดบทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯไวอ้ย่าง
ชดัเจน กล่าวคือ คณะกรรมการบริษทัฯก าหนดวสิัยทศัน์ นโยบายการด าเนินการดา้นการตลาด การผลิต การ
จ าหน่าย การบริหารการจดัการ ทรัพยากรมนุษย  ์ การเงินและการจดัท างบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบติัให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีก าหนดไวแ้ละใช้วดัผลงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายและงบประมาณ 
 

อยา่งไรก็ตามเพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดมี้การตรวจสอบภายใน  ผา่น
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ท่ีมีการรายงานผลขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัพร้อมขอ้ควรปรับปรุงแกไ้ข ภายใต้
การดูแลอยา่งใกลชิ้ดของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

 
ขอบเขตอ านาาจหน้าาทีแ่งะความรับูดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  และระมดัระวงัรักษา
ผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

2. คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งแจง้ให้บริษทัฯทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีท า
กบับริษทัฯ หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทัฯหรือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

3. คณะกรรมการบริษทัฯมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายหลกั กลยุทธ์ แผนงาน และ
แผนการลงทุนของบริษทัฯ โดยมอบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูค้วบคุมดูแลการ
ด าเนินงานของฝ่ายต่าง  ๆ  ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกบันโยบายคุณภาพของ
บริษทัฯ และเกิดประสิทธิภาพแก่กิจการและผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

 
การสรรหากรรมการบริษัทฯ 
 

การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ จะมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูท้  าการคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ทั้งน้ีบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯจะตอ้งมีคุณสมบติัครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ องคป์ระกอบและ
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การสรรหา แต่งตั้ง ถอดถอนหรือพน้จากต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯนั้น ไดก้ าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

1. คณะกรรมการของบริษทัฯจะพึงมีจ านวนเท่าใด ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเป็นผูก้  าหนดแต่ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่สิบคนและไม่เกินกวา่สิบหา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคล
หน่ึงหรือหลายคนปฏิบติัการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้ แต่จะมอบหมายให้
คณะกรรมการหรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้ ทั้งน้ี   การกระท า
ใด ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีกระท าไปโดยไดรั้บการมอบหมายจากคณะกรรมการดงักล่าว
ใหถื้อเสมือนหน่ึงวา่การกระท านั้น ๆ เป็นการกระท าของคณะกรรมการเองและเป็นการกระท า
ท่ีมีผลผูกพนับริษทัฯ กรรมการของบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในการปฏิบติัหน้าท่ีซ่ึง
ค่าตอบแทนไดแ้ก่ เงินเดือน เบ้ียประชุม โบนสัและเบ้ียเล้ียง 
 

2. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหรือท่ีประชุมคณะกรรมการมีอ านาจ
ในการก าหนดรายช่ือของกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯโดยให้แบ่งกลุ่ม
กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทัฯออกเป็นสองกลุ่ม และกรรมการผูมี้อ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนับริษทัฯไดคื้อกรรมการคนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีหน่ึงและกรรมการ
คนใดคนหน่ึงของกรรมการกลุ่มท่ีสองลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทัฯ 

 
3. กรรมการนั้นใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้ง ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

3.1 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหน่ึงต าแหน่ง 
3.2 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่งนั้น ให้ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมี

คะแนนเสียงเท่ากบั จ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หุน้หน่ึงมีเสียงหน่ึง 
3.3 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต าแหน่ง บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดและ

เป็นผูท่ี้ไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 
4. ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็น

อตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
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ทะเบียนบริษทัฯนั้น ให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได ้
 

5. กรรมการคนใดลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษทัฯ การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ี
ใบลาออกถึงบริษทัฯกรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นาย
ทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 

6. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้
คณะกรรมการบริษทัฯเลือกบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน บุคคลท่ี
เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการแทนได ้ เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการบริษทัฯตามวรรคหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสียงเกินกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
 

7. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
และมีหุ้นรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 
การถ่วงดุงของกรรมการทีไ่ม่เป็นา กู้บริหาร 
 

   คณะกรรมการบริษทัฯ มีจ านวน 15 ท่าน ประกอบดว้ย 
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร    6 ท่าน 
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร   3 ท่าน 
กรรมการท่ีเป็นอิสระ    6 ท่าน 
 

 
 



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 

 

52 
 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าาที่ 
 

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีใน
การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแล กบัการบริหารงานประจ า 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯก าหนดประชุมอยา่งน้อยปีละ 4 คร้ัง มีวาระพิจารณาติดตามผล
การด าเนินงานเป็นประจ าปี บริษทัฯไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมเพื่อเป็นขอ้มูลให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาก่อนการประชุม บริษทัฯได้
จดัเก็บรายงานการประชุมท่ีไดรั้บรองจากคณะกรรมการบริษทัฯแต่ละคร้ังและสามารถน ากลบัมาตรวจสอบ
ได ้
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ในปี 2555 กรรมการแต่ละท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี รายช่ือ ต าแหน่ง การเขา้ร่วม
ประชุม (คร้ัง) 

รายช่ือ ต าแหน่าง 
การเข้าร่วมประชุม (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาแงะ
ก าหนาดค่าตอบแทนา 

นางอนุรัตน์  เทียมทนั ประธานกรรมการ 5/5 - - 

นายนิพนธ์  สุทธิมยั กรรมการอิสระ 
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) 

5/5 8/9 - 

นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 5/5 9/9 - 

นายนพพร  เทพสิทธา1  กรรมการอิสระ (ประธานสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน) 

3/3 5/6 0/0 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม1 กรรมการอิสระ 3/3 6/6 - 
นางแอนน ์ แมรี มาร์เชท์1 กรรมการ 4/5 - 0/0 
นายโก บนั เฮ็ง กรรมการอิสระ 5/5 - - 
นายแอร์ฟเว ่เลอบุค2 กรรมการ -/5 - - 
นายจา๊คส์  ลีออสท์2,3 กรรมการ 3/5 - - 
นายจา๊คส์  ปาสตอร์ กรรมการบริหาร 5/5 - 2/2 
นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร 5/5 - - 
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หมายเหตุ: 
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายนพพร เทพสิทธาและนายจ๊าคส์ มาร์แชล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ   

บริษทัฯ แทนนายพหล จินดากุล นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายเอ็มมานูเอล แชร์ ตามมติท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555  และนายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม 
นายนพพร  เทพสิทธา ได้รับแต่งตั้ งเป็นกรรมการตรวจสอบ นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายนพพร         
เทพสิทธา ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2555 
 

2. นายแอร์ฟเว ่ เลอบุค และนายจ๊าคส์ ลีออสท ์เป็นกรรมการท่ีท างานและพ านกัในประเทศฝร่ังเศส และ
นายโก บนั เฮ็ง พ  านักในประเทศสิงคโปร์ บริษทัฯได้เชิญเข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษทัฯ 
เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีช่วยสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัคู่คา้ของบริษทัฯในต่างประเทศ  

 
3. นายจ๊าคส์ ลีออสท์ ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทางไกลผ่านจอภาพ 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2555 คร้ังท่ี 3/2555  
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การจดบนัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรทุก

คร้ัง และจดัเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองแลว้ พร้อมให้ตรวจสอบได ้ในสถานท่ีปลอดภยั ท่ีชั้น 
25 อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
 

คณะกรรมการอสิระ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 6 ท่าน มีรายช่ือดงัน้ี 
1. นายนพพร  เทพสิทธา 
2. นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม 
3. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม 
4. นายนิพนธ์  สุทธิมยั 

นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการ 4/5 - - 
นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 5/5 - 2/2 
นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 5/5 - - 
นายจา๊คส์ มาร์แชล1 กรรมการบริหาร 3/3 - - 
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5. นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์
6. นายโก บนั เฮง็ 

 
หงกัเกณฑ์การคัดเงอืกกรรมการอสิระ 
 

คณะกรรมการอิสระไดรั้บการแต่งตั้งตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงัน้ี 

1. บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัของกรรมการตรงตามท่ีก าหนดไว ้เป็นกรรมการท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรมโดยยึดถือ
ประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกัโดยไม่ไดค้  านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยหรือตนเอง 
 

2. มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ บริษทัในเครือ 

บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (นบัรวมบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ตามมาตรา 258 ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ 

2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ าหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุม ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้โดยตอ้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะ ดงักล่าวมาแลว้เป็น
เวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

2.3 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ในลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ 

2.4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วมหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งมาใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของกรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

2.5 เปิดเผยความสัมพนัธ์ใด ๆ ท่ีอาจท าใหข้าดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 
 

 
 



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 

 

55 
 

นิายาม “กรรมการอสิระ” ของบริษัทฯ 
 

ก าหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

กรรมการอิสระมีจ านวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจา้งพนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจ าหรือเป็นผูมี้อ านาจควบคุม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้
เสีย ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี ลูกหน้ี ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ไม่
เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น
ตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่” 

 
เงขานุาการบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งนายพรเสถียร  เสาวภาคสุนทร เป็นเลขานุการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 
24 พฤศจิกายน 2554 มีหนา้ท่ีรับผดิชอบตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้เลขานุการบริษทัฯจะรายงานต่อประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯและกรรมการผูจ้ดัการ 

 

บทบาทแงะหน้าาทีข่องเงขานุาการบริษัทฯ 
 

เลขานุการบริษทัฯมีบทบาทท่ีส าคญัในคณะกรรมการและในบริษทัฯดงัน้ี 
 เป็นท่ีปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษทัฯและคณะอนุกรรมการ 
 เป็น Corporate Governance and Compliance Officer 
 เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการส่ือสารระหว่าง

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ และหน่วยงานก ากบัดูแล 
 เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามวา่มติของคณะกรรมการไดมี้การน าไป

ปฏิบติั 
 เป็นผูป้ระสานงานกบันายทะเบียนของบริษทัฯ (ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
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หนา้ท่ีความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทัฯ 
 ดูแลเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ (corporate governance) 
 วางแผนการประชุม และเสนอวาระการประชุมใหค้รอบคลุมตามท่ีกฏหมายก าหนด 
 จดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการ และประสานงานกบัผูบ้นัทึกการประชุม ใหเ้ป็นตามกฎ 

ระเบียบ และแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
 จดัการเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามกฏหมาย 
 ดูแลและให้ค  าปรึกษาในการปฏิบติัตามกฎหมาย พรบ.มหาชน พรบ.หลกัทรัพย ์กฎระเบียบ

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้บงัคบัและวตัถุประสงคข์องบรัษทั 
 ติดตามการน ามติคณะกรรมการไปปฏิบติัและก าหนดเป็นนโยบาย 
 เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อ ใหข้อ้มูลกบักรรมการ และบุคคลภายนอก 
 งานทะเบียนหุน้และจดัเก็บเอกสารของบริษทัฯ 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
 

คณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัให้มีคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษาและกลัน่กรองโดยเฉพาะใน
ดา้นต่าง ๆ ปัจจุบนับริษทัฯมีคณะกรรมการชุดย่อยท่ีไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทัฯมี 4 ชุด 
ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
1. คณะกรรมการบริหาร 

 

บริษทัฯไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อใหเ้กิดความ
คล่องตวัในการบริหารและด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

1. นางอนุรัตน์ เทียมทนั   ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นายสมจิตต ์เศรษฐิน    กรรมการบริหาร 
3. นายจา๊คส์ ปาสตอร์    กรรมการบริหาร 
4. นายชยงคศ์กัด์ิ พิศิษฏพงศ ์  กรรมการบริหาร 
5. นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์   กรรมการบริหาร 
6. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด    กรรมการบริหาร 
7. นายอูกส์ เดอชองส์   กรรมการบริหาร 



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                              แบบ 56-1 

 

57 
 

8. นายจา๊คส์ มาร์แชล   กรรมการบริหาร 
 

หมายเหตุ:  นายจา๊คส์ มาร์แชล ไดรั้บแต่งตั้ง เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารแทนนายเอม็มานูแอล แชร์      
                    ตามมติท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555   

 
คณะกรรมการบริหารจะท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัฯให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการ

บริษทัฯไดก้ าหนดไวโ้ดยมีประธานกรรมการบริหารเป็นเจา้หนา้ท่ีบริหารสูงสุด ในดา้นการก าหนดนโยบาย
การปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ และมีกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นเจา้หน้าท่ีบริหาร
สูงสุดในดา้นปฏิบติัการ 
 
ขอบเขตอ านาาจหน้าาทีแ่งะความรับูดิชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 
ตามมติของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 
1. เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯท่ีจะมีข้ึน และให้ค  าปรึกษาแก่

คณะกรรมการบริษทัฯเก่ียวกบัการตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีความส าคญั 
2. ก าหนดนโยบายและวธีิปฏิบติัในการด าเนินงานของบริษทัฯ 
3. บริหารจดัการและก าหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษทัฯและตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ 

ตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎและขอ้บงัคบัวา่ดว้ยคณะกรรมการบริหารของ บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์
จ ากดั (มหาชน) 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษทัฯมีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมาจาก
กรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายนิพนธ์  สุทธิมยั    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม   กรรมการตรวจสอบ 
3. นายนพพร  เทพสิทธา   กรรมการตรวจสอบ 
4. นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม   กรรมการตรวจสอบ 
นายโจเซฟ ซูเซ     เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการ
สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
 
วาระการด ารงต าแหน่างของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯโดยตรง มีวาระการท างาน 3 ปี 
และจะแต่งตั้งใหม่โดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือครบก าหนดวาระ 
 
ขอบเขตอ านาาจหน้าาทีแ่งะความรับูดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ดงัน้ี 
1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิก
จา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อท า
หนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอแนะค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้
ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบดว้ยขอ้มูล
อยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
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6.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน
ของบริษทั 

6.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

6.3 ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

6.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

6.6 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือขอ้สังเกต โดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติั
หนา้ท่ีตามกฎบตัร (charter) 

6.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ก ากบัดูแล ใหค้  าแนะน า และสนบัสนุนแก่คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหาร และคณะท างาน
บริหารความเส่ียงให้มีการบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร เสนอแนะ
วิธีป้องกนั และวิธีลดระดบัความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนิน
ธุรกิจ เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงไดรั้บการบริหารจดัการอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

 
 การสรรหากรรมการตรวจสอบ 
 

1. ให้คณะกรรมการบริษทัฯแต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัอิสระจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็น
กรรมการตรวจสอบโดย 1 ท่าน ควรมีความรู้ดา้นบญัชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบ
คดัเลือกกนัเองเป็นประธานกรรมการ1 ท่าน 

2. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
3. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด าเนินงาน และข้ึนตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
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4. คณะกรรมการตรวจสอบจะพน้สภาพเม่ือ ตาย ลาออก พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษทัฯหรือ
ถึงคราวออกตามวาระ 

5. คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บเงินค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนด 
6. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 คร้ังและรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
 
3. คณะกรรมการสรรหาแงะก าหนาดค่าตอบแทนา 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริหาร 2 

ท่าน และกรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยใหก้รรมการอิสระเป็นประธาน 
1. นายนพพร  เทพสิทธา  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน 
2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายจา๊คส์  ปาสตอร์   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
ขอบเขตอ านาาจหน้าาทีแ่งะความรับูดิชอบของคณะกรรมการสรรหาแงะก าหนาดค่าตอบแทนา 

1. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เป็นกรรมการบริษทัฯ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเป็นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติั 

3. พิจารณากลัน่กรองอตัราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 
เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 

4.   พิจารณากลัน่กรองหลกัเกณฑ์การพิจารณาอตัราค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการผูจ้ดัการ กรรมการบริหาร เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา
อนุมติั 
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4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มบริษทัฯยงัคงมุ่งเนน้ในการสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัระบบการบริหารจดัการความเส่ียงระดบั
องคก์ร (Enterprise Risk Management) ใหดี้ยิง่ข้ึนพร้อมกบัขยายตวัอยา่งมากในปี 2555 โดยแบ่งการบริหาร
ความเส่ียงออกเป็น 2 ระดบั ตามวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์ร และ
เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงยงัคงด าเนินงาน
เชิงรุกโดยมุ่งเน้นท่ีจะพฒันาการบริหารความเส่ียงในทุก ๆ ด้านของธุรกิจและสร้างวฒันธรรมในการ
ตระหนกัถึงความเส่ียงภายในองคก์ร 
 

ความทา้ทายของการบริหารความเส่ียงขององค์กรท่ามกลางลกัษณะท่ีหลากหลายของธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯนบัตั้งแต่การกลัน่น ้ามนัดิบและการขนส่งเพื่อขายผลิตภณัฑ์น ้ ามนัและผลิตภณัฑ์ยางมะตอยใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้แผนการบริหารความเส่ียงท่ีมีนัยส าคญัซ่ึงครอบคลุมในแต่ละด้านของ
ธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดด้ าเนินงานตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงถูกก าหนดข้ึนเพื่อรับประกนัวา่ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกรายปฏิบติัตามหลกัการบริหารความ
เส่ียงดว้ยความรอบคอบ และพร้อมในการรับมือกบัทุกสภาวะการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 
หน้าาทีแ่งะความรับูดิชอบ 

1. ปฏิบติัตามนโยบายหรือกรอบการบริหารความเส่ียง 
2. ติดตามการพฒันานโยบายบริหารความเส่ียง กระบวนการบ่งช้ี และการประเมินความเส่ียง 
3. ประเมินและอนุมติัแผนบริหารความเส่ียง 
4. รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนและจดัการความเส่ียง รวมทั้ง

ส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นเหล่านั้น ตามความเหมาะสม 
 

ในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จดัตั้งหน่วยงานบริหาร
ความเส่ียง ซ่ึงประกอบดว้ยสมาชิกระดบัผูจ้ดัการ โดยมีเจา้หน้าท่ีบริหารความเส่ียงเป็นหัวหน้าในการ
ด าเนินงานในแต่ละวนัในนามของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยด าเนินการตามนโยบายความเส่ียง 
กรอบการท างาน และขั้นตอน รวมถึงให้การสนบัสนุนแนะน าและให้แนวทางในการบริหารความเส่ียงแก่
หน่วยงานทั้งหมด 
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นอกจากน้ีหน่วยงานบริหารความเส่ียงยงัมีหน้าท่ี รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เก่ียวกบัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากมุมมองของแต่ละหน่วยงานและแนวทางการป้องกนัแกไ้ขเป็นประจ า
ทุกเดือน มีการจดัการประชุมติดตามผลกบัคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในแต่ละเดือนเพื่อตรวจสอบ
ความเส่ียงขององค์กรและรับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการท างานเพื่อการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

กู้บริหาร 
 

บริษทัฯมีผูบ้ริหารจ านวน 14 ท่านประกอบดว้ย 
1. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นายจา๊คส์  ปาสตอร์   กรรมการบริหาร 
3. นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์  กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายชยงคศ์กัด์ิ  พิศิษฏพงศ ์ ผูอ้  านวยการอาวุโสสายการเงิน 
5. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร  กรรมการบริหาร 
6. นายจา๊คส์ มาร์แชล   ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหวา่งประเทศ 
7. นางสาวอชัฌา  รัตน์ตระกลูทิพย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินสินเช่ือและกฎหมาย 
8. นายกษิดิศ  เจริญชลวานิช  ผูอ้  านวยการสายสนบัสนุนธุรกิจ 
9. นายประวณี  เพญ็มณี   ผูอ้  านวยการสายการผลิต 
10. นายโก๊ะ ไล ้ฮวด   ผูอ้  านวยการสายบญัชีและงบประมาณ 
11. นายวเิวก  ดีวีดี   ผูอ้  านวยการกลุ่มธุรกิจเรือ 
12. นายอิสเมล อบัดุล ฮามิด  ผูอ้  านวยการสายการตลาดต่างประเทศ 
13. นายอูกส์  เดอชองส์   ผูอ้  านวยการกิจการร่วมคา้และสาขาต่างประเทศ 
14. นางอุดมพร  พนัธ์แพทย ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
 

การประเมินา กู้บริหารระดับสกง 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนประเมินการท างานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดย
พิจารณาจากผลประกอบการบริษทัฯ การปฏิบติัตามนโยบายคณะกรรมการบริษทัฯ การวดัผลการ
ปฏิบติังานตาม Balance Score Card (BSC) และสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสังคม หลงัจากนั้น
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริหารและน าเสนอ
จ านวนค่าตอบแทนใหค้ณะกรรมการบริษทัฯอนุมติั 
 
นาโยบายการด ารงต าแหน่างกรรมการในาบริษัทอื่นา 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดแนวทางการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มบริษทัฯ คือ ไม่ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารในบริษทัอ่ืนเกินกวา่ 5 บริษทั 
 
ค่าตอบแทนากรรมการแงะ กู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในปี 2555 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 7,554,000 บาท ดงัน้ี 

 

รายช่ือ ขอบเขตหน้าาที ่
2554 (บาท) 2555 (บาท) 

คงที ่ ูนัาแปร คงที ่ ูนัาแปร 

1. นางอนุรัตน์  เทียมทนั ประธานกรรมการบริษทั 400,000 400,000 400,000 400,000 
2. นายนิพนธ์  สุทธิมยั กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

464,000 200,000 530,000 200,000 

3. นายนพพร  เทพสิทธา กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

0 0 318,000 150,000 

4. นายปานเฉลิม  สุธาธรรม กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

464,000 200,000 488,000 200,000 

5. นายชายนอ้ย  เผื่อนโกสุม
  

กรรมการอิสระ 
และกรรมการตรวจสอบ 

0 0 318,000 150,000 

6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท ์ กรรมการอิสระ 200,000 200,000 200,000 200,000 
7. นายโก บนั เฮง กรรมการอิสระ 100,000 100,000 200,000 200,000 

8. นายแอร์ฟเว ่เลอ บุค กรรมการ 200,000 200,000 200,000 200,000 
9. นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและก าหนด
220,000 200,000 220,000 200,000 
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หมายเหตุ: 
- นายนิพนธ์  สุทธิมยั ไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือเดือนพฤษภาคม 

2555  
- นายนพพร  เทพสิทธา นายชายน้อย  เผื่อนโกสุม และ นายจ๊าคส์ มาร์แชลไดรั้บแต่งตั้งเป็น

กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการหลงัจากมีมติอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 

ค่าตอบแทน 
10. นายจ๊าคส์  ลีออสท ์ กรรมการ 150,000 150,000 200,000 200,000 

รายช่ือ ขอบเขตหน้าาที ่
2554 (บาท) 2555 (บาท) 

คงที ่ ูนัาแปร คงที ่ ูนัาแปร 

11. นายอูกส์  เดอชองส์ กรรมการบริหาร 0 0 200,000 200,000 
12. นายสิทธิลาภ  ทรัพยส์าคร กรรมการบริหาร 200,000 200,000 200,000 200,000 
13. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร 0 0 150,000 150,000 
14. นายสมจิตต ์ เศรษฐิน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

220,000 200,000 220,000 200,000 

15. นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ 200,000 200,000 200,000 200,000 
กรรมการทีอ่อกจากต าแหน่างตามวาระ 
16. นายทวสิีน เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

484,000 200,000 190,000 0 

17. นายพหล จินดากลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

550,000 200,000 220,000 0 

18. นายเอม็มานูแอล แชร์ กรรมการบริหาร 200,000 200,000 50,000 0 
19. นายเธียร่ี เดอเฟรน กรรมการบริหาร 200,000 200,000 0  

รวม 2,818,000 2,250,000 4,504,000 3,050,000 
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- ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจ่ายให้กรรมการบริษทัฯระหวา่งด ารงต าแหน่งก่อนออกจากต าแหน่ง 
3 ท่าน เป็นเงิน 460,000 บาท 

- ค่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปร เป็นค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการทั้งคณะไดรั้บไม่เกิน 1 
เท่าของค่าตอบแทนแบบคงท่ีรวมประจ าปีในกรณีท่ีบริษทัฯมีก าไร ซ่ึงในปี 2554 บริษทัฯ มี
ก าไรจึงช าระค่าตอบแทนแบบผนัแปรในปี 2555 จ านวน 3,050,000 บาท 

 
2. ในปี 2555 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินแก่กรรมการ 
 
3. ค่าตอบแทนอ่ืน 

 -ไม่มี- 
 
4. บริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนรวมให้แก่ กรรมการบริหารและผูอ้  านวยการข้ึนไปจ านวน 14 ท่านใน

รูปเงินเดือน โบนสั และเงินชดเชยกรณีเกษียณอาย ุกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นจ านวนเงิน 77.88 
ลา้นบาท และ 86.82 ลา้นบาท ในปี 2554 และ 2555 ตามล าดบั 

 
ประวตัิการท าูดิกฎหมายของคณะกรรมการ 
 
  บริษทัฯ ไม่มีประวติัการท าผดิกฎหมายของคณะกรรมการมาเป็นเวลานานถึง 13 ปี 
 
การประเมินาตนาเองในาการปฏิบัติตามหงกัการก ากบัดกแงกจิการทีด่ี 
 

บริษทัฯไดด้ าเนินการให้ใชแ้บบประเมินตนเอง เร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเผยแพร่ เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการประเมินตนเองเป็นการ
ภายในเพื่อทบทวนปรับปรุงการท างานของบริษทัฯ และการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ  

 
การประเมินตนเองช่วยบริษทัฯในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เพราะการประเมินตนเองท า

ใหมี้การวเิคราะห์ประเมินผล เพื่อช้ีวดัผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และเพิ่มโอกาสในการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 
การประเมินาตนาเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 
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แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัฯ จดัท าและเผยแพร่โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย เพื่อใชป้ระเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยท์ั้งคณะ 
หวัขอ้ท่ีใช้ประเมินการท าหน้าท่ีของกรรมการ หมายความถึงการท าหนา้ท่ีของกรรมการโดยรวมทุกท่าน 
โดยไมเ่จาะจงวา่ เป็นกรรมการรายหน่ึงรายใดเพียงรายเดียว เพื่อทบทวนการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัการ
ควบคุมดูแลกิจการท่ีดี โดยแบบประเมินตนเองประกอบดว้ย 6 หวัขอ้ คือ 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 
 
โดยสรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะในภาพรวมทั้ง 6 หวัขอ้ เห็นวา่ การด าเนินงาน

ส่วนใหญ่ อยูใ่นเกณฑดี์มาก คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.4 คะแนน จาก 4 คะแนน 
 
การปฐมนิาเทศน์ากรรมการใหม่ 
 

บริษทัฯก าหนดใหมี้การปฐมนิเทศน์กรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบาย
ธุรกิจโครงสร้างเงินทุน โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผลประกอบการธุรกิจ ระบบขอ้มูลและระเบียบขอ้บงัคบัและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีกรรมการใหม่แต่ละคนจะไดรั้บคู่มือกรรมการและขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูอ้ธิบายสรุปนโยบายบริษทัฯและข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง (รวมถึง
โครงสร้างผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น ผลงาน และกระบวนการด าเนินธุรกิจ) กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั การอธิบาย
โดยสรุปดา้นการตลาดและการด าเนินงาน และผลประกอบการล่าสุด 
 
 
แูนาการสืบทอดต าแหน่าง 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯให้
รับผดิชอบเร่ืองความต่อเน่ืองในการบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการสร้างความมัน่ใจวา่บริษทัฯมีแผนการ
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สืบทอดต าแหน่งและความต่อเน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสมส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการผูจ้ดัการ และผูบ้ริหารระดบัสูงอ่ืน ๆ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯเพื่ออนุมติั ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯได้ให้ความส าคญัเป็นอย่างมากในการสรรหาผูน้ าท่ีมี
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพื่อบริหารงานบริษทัฯใหม้ัน่คงและกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง 

 
การก ากบัดกแงกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีจะท าให้บริษทัฯ
เติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยืน รวมทั้งจะเสริมสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงรวมถึงผูถื้อหุ้น ลูกคา้ 
พนกังาน ตลอดจนสาธารณชนและเช่ือว่าการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าแก่ผูถื้อหุ้น ดงันั้น
คณะกรรมการบริษทัฯจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการให้การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯเป็นไปตาม
หลกัการการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลให้บริษทัฯไดรั้บการจดัอนัดบัจากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยจะให้คะแนนจากหลกัการการก ากบัดูแลกิจการของ Organization for 
Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงบริษทัฯจดัอยู่
ในระดบั “ดีมาก” ติดต่อกนัเป็นปีท่ีส่ี (ปี 2552- 2555) 
 
นาโยบายการก ากบัดกแงกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯโดยมีเน้ือหาครอบคลุม
หลักการเร่ืองโครงสร้างการก ากับดูแล  ซ่ึงรวมถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯและ
คณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย การประชุมผูถื้อหุ้น จริยธรรมทางธุรกิจส าหรับ
คณะกรรมการบริษทัฯ การบริหารความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสาร  

 
1. สิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯตระหนกัอยู่เสมอวา่ เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของบริษทัฯท่ี

จะตอ้งอ านวยความสะดวกต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  
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3. ในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละในฐานะเจา้ของบริษทัฯ บริษทัฯให้สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ 
รวมทั้งส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 
  

4. คณะกรรมการบริษทัฯมีความมุ่งมัน่ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงาน
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวงัรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสามารถและ
ประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น พร้อมมีส่วนร่วมในความส าเร็จ
ของลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน และผูถื้อหุ้นควบคู่ไปกบัการรับผิดชอบต่อสังคมในระดบัสูงสุด
ตลอดเวลา 
  

5. สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย บริษทัฯด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม เพื่อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืดูแลไม่ใหเ้กิดปัญหาการขดัแยง้ทางผลประโยชน์และ
รับผดิชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าต่อตนเอง  
 

6. การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  
 

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ บริษทัฯมีการก าหนดจรรยาบรรณของบริษทัฯข้ึน
เพื่อใหก้รรมการฝ่ายบริหารและพนกังานทุกคนถือปฏิบติั  
 

บริษทัฯมีการก ากบัดูแลกิจการในปี 2555 ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดย
สรุปไดด้งัต่อไปน้ี: 
 

สิทธิของ กู้ถือหุ้นา 

 

บริษทัฯไดอ้ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนกัลงทุนใน
หลกัทรัพย ์และในฐานะเจา้ของบริษทัฯ ดว้ยวธีิการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับและเช่ือถือได้ โดยให้สิทธิ
ในการซ้ือ ขาย โอนหลกัทรัพยท่ี์ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ การไดรั้บส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษทัฯ การเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษทัฯ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ การร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของ
บริษทัฯ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของ
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บริษทัฯ การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยูโ่ดยหุ้น
แต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษท่ีเป็นการจ ากดัสิทธิของผูถื้อหุน้รายอ่ืน 
 

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองอ่ืนๆ เพิ่มเติมท่ีเป็น
การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

• ให้ขอ้มูลท่ีส าคญัและจ าเป็น ส าหรับผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจอยา่งชดัเจน และทนัต่อ
เหตุการณ์ โดยบางเร่ืองแมว้า่ตามเง่ือนไขของกฎหมายจะไม่ไดบ้งัคบัให้ตอ้งเปิดเผย แต่ถา้หาก
บริษทัฯเห็นว่าเร่ืองใดมีความจ าเป็นท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งรับรู้ ก็จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯและผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

• ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บขอ้มูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยบริษทัฯไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯก่อนจดัส่ง
เอกสารล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 14 วนั นอกจากน้ี ยงัไดช้ี้แจงสิทธิของผูถื้อหุ้นใน
การเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นไวอ้ย่างชดัเจนในหนังสือเชิญประชุมท่ี
บริษทัฯจดัส่งให ้
 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีได้จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม โดยบริษทัฯได้จดัท า
หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
แบบท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสือมอบฉนัทะผา่น
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯได ้ และบริษทัฯไดจ้ดัให้มีอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นส าหรับปิด
หนงัสือมอบฉันทะอีกดว้ย นอกจากน้ี บริษทัฯให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมภายหลงัจาก
ประธานในท่ีประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียงลงคะแนนไดใ้นวาระท่ีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้
ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

 
• ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอวาระในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 และส่งค าถามล่วงหนา้ โดยบริษทัฯเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
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และส่งไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาโดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทัฯจะแจง้ในหนงัสือเชิญประชุมวา่เป็น
วาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุ้น ส่วนในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษทัฯจะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทราบ 
นอกจากน้ีในช่วงเวลาเดียวกนับริษทัฯไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอช่ือบุคคล 
เพื่อพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯล่วงหนา้โดยในกรณีน้ีคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพ้ิจารณา เพื่อสรรหารวมกบับุคคลอ่ืนตามหลกัเกณฑ์การ
สรรหาบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทัฯ จากนั้นจะไดเ้สนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมให้
คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาก่อนเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 
• ในวนัประชุมผูถื้อหุ้นไดจ้ดัให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โคด้ท่ีแสดงถึงเลขทะเบียน

ของผูถื้อหุ้นแต่ละรายท่ีไดจ้ดัพิมพไ์วบ้นแบบลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉันทะเพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุมและท าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว นอกจากน้ีในการใชสิ้ทธิออกเสียงแต่ละวาระไดใ้ชว้ิธีเก็บบตัรยืนยนัลงคะแนนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเพื่อค านวณหกัออก
จากผูท่ี้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด และส าหรับวิธีการนบัคะแนน บริษทัฯใช้ระบบ
บาร์โคด้เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนไดท้นัทีหลงัจากจบการพิจารณา
แต่ละวาระโดยเม่ือจบการประชุมผูถื้อหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

 
• ในการประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนคณะกรรมการทั้งหมด ซ่ึงจะมีการเลือกตั้งในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในกรณี
ท่ีมีบุคคลไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจ านวนเกินกวา่จ านวนกรรมการท่ีพึงมี ให้ผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งน้ีในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือ
บุคคลใหเ้ขา้รับการเลือกตั้งไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

 
• ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ  หรือตั้งค  าถามในวาระ

ต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบขอ้มูลรายละเอียดในเร่ืองดงักล่าวอยา่งเพียงพอ ทั้งน้ี ในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย ขอ้
ซกัถาม บริษทัฯไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้ห้ค  าตอบภายใตค้วามรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทัฯ 
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• ก าหนดใหมี้วาระเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาอนุมติัเป็น

ประจ าทุกปี และเพื่อทราบจ านวนและประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนไดรั้บ ทั้งน้ี
นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งหลกัเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ
ได้ท าการส ารวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยแบ่งเป็นเบ้ียประชุม และโบนสักรรมการบริษทัฯ 

การปฏิบัติต่อ กู้ถือหุ้นาอย่างเท่าเทยีมกนัา 
 

การสร้างความเท่าเทียมกนัให้เกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อ
หุ้นส่วนน้อย นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ เป็นเร่ืองทา้ทายท่ีบริษทัฯค านึงถึงและพยายามสร้าง
เคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริงโดยเฉพาะกบัผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ดงัน้ี 
 
การดกแงการใช้ข้อมกงภายในา 
 

คณะกรรมการบริษทัฯได้ก าหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider 
Trading) ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงหมายถึง คณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายจดัการบริษทัฯและพนกังานใน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าว หา้มบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯภายใน 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจ าปี (Blackout Period) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตาม
มาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษทัฯและฝ่ายจดัการบริษทัฯได้รายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยใ์หท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทราบ โดยก าหนดเป็นวาระหน่ึงในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯทุกไตรมาส 
 
การป้องกนัาความขัดแย้งทางูงประโยชน์า 
 

คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. บริษทัฯมีโครงสร้างการถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่

ท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือ
หุ้นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไวใ้นรายงานประจ าปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือ
หลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัฯอยา่งครบถว้น 
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2. มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทัฯ ฝ่ายบริหาร 

และผูถื้อหุ้นจึงท าให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในกรณีท่ีกรรมการบริษทัฯ 
หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนไดเ้สียกบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณาผูมี้ส่วนไดเ้สีย
นั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม หรืองดออกเสียงเพื่อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัฯ และ
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรม เพื่อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 
 

3. การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการ และ
ขอ้บงัคบัพนกังานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจนกรณีท่ีผูบ้ริหารหรือ
พนกังานน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 
 

4. จรรยาบรรณบริษทัฯไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพิ่มเติมส าหรับการห้ามพนกังานใช้ทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจ า 
เพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองหรือบุคคลอ่ืน โดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทัฯ 

 

บริษทัฯปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได ้ 

 
การก าหนดให้กรรมการอิสระ เป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ
แทนได ้ และผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนไปยงัประธานกรรมการ
อิสระโดยตรงผา่น Email : ind_dir@tipcoasphalt.com เพื่อพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมในแต่ละ
เร่ือง 
 
บทบาทของ กู้มีส่วนาได้เสีย 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ห้ความส าคญัต่อบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก ๆ กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น 
พนกังาน ลูกคา้ ผูจ้ดัหาวตัถุดิบ เจา้หน้ี คู่คา้ รวมไปถึงคู่แข่งทางการคา้ เน่ืองจากแต่ละกลุ่มเป็นแรง
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สนบัสนุนให้บริษทัฯสามารถเกิดการแข่งขนัสร้างก าไร สร้างความส าเร็จดว้ยกนั โดยยึดหลกัจรรยาบรรณ
ของบริษทัฯและยึดถือหลกัการท่ีจะตอ้งปฏิบติัอยา่งรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาค ามัน่สัญญาในฐานะนิติ
บุคคลท่ีจะตอ้งรักษาความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี 
 

- กู้ถือหุ้นา   นอกจากสิทธิพื้นฐาน สิทธิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดกฎหมาย กฎระเบียบ สัญญา
และขอ้ตกลงต่าง ๆ ท่ีท าข้ึนระหวา่งกนั เช่น สิทธิในการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม สิทธิใน
การไดรั้บใบหุน้ สิทธิในการตรวจสอบจ านวนหุน้ สิทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียง เป็นตน้ 
 

  บริษทัฯเช่ือวา่ผูถื้อหุน้เป็นเจา้ของบริษทัฯ จึงให้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่าง ๆ  
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯในฐานะเจา้ของบริษทัฯผ่านกรรมการอิสระ โดยทุก ๆ 
ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการกลัน่กรองเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯต่อไป 

 
- ันัากงานา   บริษทัฯให้ความส าคญักบัพนกังานโดยถือว่า เป็นทรัพยากรท่ีมีค่า และมีการ

ตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจว่าพนกังานทุกท่านมีความภูมิใจและเช่ือมัน่ในองค์กร ในระหว่างปี 
2555  มีการส่งเสริมกิจกรรมของบริษทัฯเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในการท างานร่วมกนั เพื่อ
น าไปสู่นวตักรรมและเพิ่มความสามารถเพื่อรองรับการท างานแบบโลกาภิวฒัน์ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีผนัผวน 

 
ในเวลาเดียวกันบริษทัฯมุ่งมัน่ส่งเสริมสถานท่ีท างานให้น่าอยู่โดยใส่ใจกบัสุขภาพ ความ
ปลอดภยั สภาพแวดลอ้มการท างานและผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพนกังานให้มี
การออมเงินระยะยาว จึงจดัให้มี กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานซ่ึงบริหารโดยบริษทัฯ
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จ ากดั 

 
- งกกค้า   เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ให้มีความย ัง่ยืน และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลูกคา้ได้รับ

ประโยชน์สูงสุดทั้งดา้นการบริการ คุณภาพสินคา้และราคา จึงไดจ้ดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ข้ึนเพื่อให้บริการดา้นขอ้มูลความรู้ดา้นเทคนิคเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการน าไปใชง้าน แกไ้ข
ปัญหา รับขอ้ร้องเรียนและขอ้แนะน าต่าง ๆ จากลูกคา้เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและความ
พึงพอใจสูงสุดกบัลูกคา้ 
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- คก่ค้า   บริษทัฯรักษาความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมต่อคู่คา้ ภายใตจ้รรยาบรรณของบริษทัฯ 
ยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาค ามัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คา้ รวมถึงคุณภาพของสินคา้และการขนส่งตรง
ตามก าหนดเวลา 

 
- คก่แข่งทางการค้า   บริษทัฯปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ภายใตก้รอบกฎหมาย

และจรรยาบรรณของบริษทัฯโดยการด าเนินกิจการของบริษทัฯไม่เคยมีขอ้พิพาทใด ๆ กบั
คู่แข่งทางการคา้ 

 
- เจ้าหนีา้   บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขการกูย้ืมเงินตามขอ้ตกลง และหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ี 

นอกจากน้ี บริษทัฯยงัจดัใหมี้มาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี 
 

การเปิดเูยข้อมกงแงะความโปร่งใส 
 

บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลทัว่ไป อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 
เช่ือถือได้ โปร่งใสและทนัเวลา โดยผ่านคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และผูส้อบบญัชีอิสระท่ีมีความน่าเช่ือถือไวใ้น
รายงานประจ าปี แบบรายงาน 56-1 และในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.tipcoasphalt.com มีรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชี มีการเปิดเผย
โครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ประวติั ต าแหน่ง การถือหุ้นของคณะกรรมการและผูบ้ริหารไวช้ดัเจนใน
รายละเอียดเก่ียวขอ้งของผูบ้ริหาร   ค่าตอบแทนและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงเปิดเผยอยา่งละเอียด โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯเปิดเผยเป็น
รายบุคคลรวมถึงการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด บริษทัฯมีขอ้ห้ามท่ีก าหนดอยา่งชดัเจนใน
จรรยาบรรณของบริษทัฯ ต่อกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังาน หา้มหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและผูอ่ื้นโดย
อาศยัขอ้มูลของบริษทัฯ 

 
บริษทัฯให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยไดก้ าหนด

นโยบายการส่ือสารต่อสาธารณะผ่านการพิจารณาและอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อการเปิดเผย
ขอ้มูล โปร่งใส เท่าเทียมและเป็นธรรมเพื่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั บริษทัฯไดพ้ฒันาช่องทางในการ
ส่ือสารขอ้มูลและข่าวสารผา่นส่ือท่ีหลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น 
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•  เปิดเผยขอ้มูลผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ เช่น ขอ้มูลทางการเงิน การลาออกของกรรมการ 
และอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 
•  เปิดเผยขอ้มูลโดยเผยแพร่ทาง www.tipcoasphalt.com ในส่วนของนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 
•  เผยแพร่ ช้ีแจง ขอ้มูลโดยตรงให้กบัพนกังานผา่นส่ืออีเลคโทรนิคส์ ต่าง ๆ เป็นประจ า เช่น 

Intranet หรือ   E-mail 
 
• บริษทัฯมีความยนิดีตอ้นรับในการนดัพบกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ ผูจ้ดัการกองทุน 
 
• จดัให้มีผูรั้บผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์  เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน             

ผูต้อ้งการทราบขอ้มูล โดยติดต่อท่ี นายชยัวฒัน์ ศรีวรรณวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ โทรศพัท ์ 
+66 2273 6646 โทรสาร +66 2271 3417 หรือทาง E-mail: investor@tipcoasphalt.com 

 
การบริหารทรััยากรบุคคง: 
 

จ านาวนาันัากงานา 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัฯมีพนกังาน ทั้งส้ิน 760 คน (ปี 2554 มีพนกังานจ านวนทั้งส้ิน 

713  คน) ประกอบดว้ยพนกังานประจ า 589 คน และพนกังานชัว่คราว 171 คน โดยเป็นพนกังานส านกังาน
ใหญ่ 159 คน โรงงาน 430 คน ลูกเรือ 171 คน ทั้งน้ีในระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมากลุ่มบริษทัฯ ประสบ
ความส าเร็จในด้านการรักษาระดบัความพึงพอใจของพนักงานเป็นอย่างดี ซ่ึงสะท้อนได้จากการท่ีกลุ่ม
บริษทัฯไม่มีปัญหาขอ้พิพาททางกฎหมายในดา้นแรงงานในช่วงเวลาดงักล่าว 
 
ค่าตอบแทนาันัากงานา 
 

ค่าตอบแทนรวมของบุคลากรในกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสสวสัดิการ ค่า
ล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง และเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพในปี 2555 มีมูลค่ารวมทั้งส้ิน 613 ลา้นบาท เทียบกบั
มูลค่าของค่าตอบแทนรวม 499 ลา้นบาท ในปี 2554 
 

mailto:investor@tipcoasphalt.com
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นาโยบายการัฒันาาบุคงากร 
 

ในปี 2555 นโยบายการพฒันาบุคลากรของกลุ่มบริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่ในการส่งเสริมคุณค่าหลกัของ
องคก์ร เพื่อให้เกิดความต่อเน่ือง และน าไปสู่การบรรลุ “วิสัยทศัน์ปี 2558” โดยในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯ ได้
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการพฒันาคุณธรรม (Integrity) เพื่อให้ผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียของเรามีความไวว้างใจในการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตยแ์ละโปร่งใส  

 
ในขณะเดียวกนัเรามีความภูมิใจในกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อความย ัง่ยืนของสังคมและผลการ

ด าเนินงานของเราในระยะยาว ด้วยการท าธุรกิจท่ีเป็นก าลังในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีให้กับสังคมและ
เครือข่ายธุรกิจของเรา ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯไดเ้ช่ือมโยงการสร้างวฒันธรรมขอ้น้ี ให้สอดคลอ้งกบัการพฒันา
บุคคลากรทั้งในดา้นการฝึกอบรม (Training) การประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop) การสอนงาน การ
มอบหมายงาน/ปฏิบติังานระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลากร
ภายในของกลุ่มบริษทัฯและกบับุคคลภายนอก เป็นตน้ 

 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัฯยงัให้ความส าคญัในเร่ืองการพฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนักงานท่ีมี

ศกัยภาพสูงโดยจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (IDP Individual Development Plan) ให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์
ของกลุ่มบริษัทฯและเตรียมความพร้อมเพื่อสืบทอดต าแหน่งส าหรับต าแหน่งงานหลักผ่านโครงการ
ฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกองคก์ร ตลอดจนการศึกษาการท างานในภาคสนาม หรือในการท างานจริงอีก
ดว้ย 

 
ในดา้นการพฒันาบุคคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเขา้เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ทางกลุ่มบริษทัฯไดส่้งเสริมให้มีการศึกษา อบรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศส าหรับ
พนกังานระดบัผูจ้ดัการ หรือหวัหนา้งาน ควบคู่กบัการพฒันาความเป็นผูน้ าและการพฒันาภาษาองักฤษอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง เพื่อใหแ้น่ใจวา่กลุ่มบริษทัฯจะมีบุคคลากรท่ีพร้อมจะน าให้องคก์รเกิดความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนัมากยิง่ข้ึน 
 

ส่วนในด้านการด าเนินงานในประเทศ กลุ่มบริษทัฯส่งเสริมความเป็นเลิศในการด าเนินการ 
(Operation Excellence) โดยด าเนินโครงการบริหารงานแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QCC) ส าหรับโรงงาน
สาขาทั้ง 5 แห่งทัว่ประเทศและหน่วยงานต่าง ๆ ในส านกังานใหญ่ และโครงการพฒันาพนกังานขบัรถ
ขนส่งสินคา้ (Driver Excellence) ส าหรับพนกังานขบัรถจ านวนกวา่ 200 คน ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อกลุ่ม
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บริษทัฯอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงัดว้ยการพฒันาระบบ GPS และระบบการใหร้างวลัจูงใจส าหรับพนกังานขบั
รถท่ีสามารถสร้างผลงานไดต้ามเป้าหมายการพฒันาดงักล่าว การพฒันาในส่วนของโรงงานสาขาและ
พนกังานขบัรถ ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศในการด าเนินการ (Operation Excellence) และโครงการ
พฒันาพนกังานขบัรถขนส่งสินคา้ (Driver Excellence) จะมีการด าเนินการและพฒันาอย่างต่อเน่ืองในปี 
2556 

 

กระบวนาการหงกัในาการัฒันาาบุคคงากรในาปี 2556 ประกอบด้วย 
 

การมุ่งเนน้พฒันาศกัยภาพผูบ้ริหารและพนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง ไดแ้ก่โครงการพฒันาผูสื้บทอด
ต าแหน่งระดบัสูงและต าแหน่งส าคญั (Next Generation Program) และโครงการต่อเน่ืองในการพฒันา
พนกังานท่ีมีศกัยภาพสูง (High Potential Program) ซ่ึงจะรวมไปถึงการคดัเลือกพนกังานเพื่อเขา้ร่วม
โครงการในปี 2556 เพิ่มเติมด้วยซ่ึงการพฒันาดงักล่าวจะเน้นการติดตามแผนพฒันารายบุคคล (IDP-
Individual Development Plan) ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของกลุ่มบริษทัฯ และเตรียมความพร้อมเพื่อสืบทอด
ต าแหน่งส าหรับต าแหน่งงานหลกั ซ่ึงมีทั้งการจดัท าโครงการศึกษาระบบงาน (Special Assignment) และ
การจดัหลกัสูตรฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในเชิงการบริหารจดัการ 

 
ซ่ึงทั้งน้ีในปี 2556 กลยทุธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษทัฯมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันาพนกังาน

เพื่อรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ จึงเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงศกัยภาพของตนเอง  พฒันาพนกังานผูมี้
ศกัยภาพให้มีความพร้อมเพื่อโอกาสความกา้วหนา้ทางอาชีพ ส่งเสริมบรรยากาศในการท างานท่ีดี พฒันา
และปรับปรุงโครงสร้างองคก์รและกระบวนการท างาน ทั้งในระดบัองคก์ร และระดบัหน่วยงาน ให้มีความ
เหมาะสม และเตรียมความพร้อมกบัความเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน  

 
แผนปฏิบติัการของปี 2556 ตามกลยุทธ์ดงักล่าวขา้งตน้ จะด าเนินการภายใตแ้นวคิดของคุณค่าหลกั

ของกลุ่มบริษทัฯในหวัขอ้ของการปฎิบติัรอบคอบ (Prudence) ซ่ึงตรงกบัแนวพฤติกรรมตามศกัยภาพหลกั
ของภาวะผูน้ า (Leadership Competency)* หวัขอ้ Leading Change and Fostering Innovation, Strategic 
Thinking and Visioning and Communication and Relationship Building เพื่อให้การพฒันาความพร้อมของ
บุคลากรและการพฒันาสภาพแวดล้อมองค์กรมีความสอดคลอ้งและสนบัสนุนการบรรลุความส าเร็จตาม
วสิัยทศัน์ท่ีไดก้  าหนดไว ้
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* ศักยภาพหลักของภาวะผู้น า (Leadership Competency): การการคิดเชิงกลยทุธ์และการมีวิสัยทัศน์, 
การเป็นผู้น าท่ีสร้างแรงบันดาลใจ, การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงและการส่งเสริมนวัตกรรม , การมุ่งเน้น
ลูกค้า, การบ่มเพาะความสามารถของพนักงาน, การมุ่งเน้นผลลัพธ์, การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ, การ
ส่ือสารและการสร้างความสัมพันธ์ และ การเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล 
ความรับูดิชอบต่อสังคม 
 
 

กลุ่มบริษทัทิปโกแ้อสฟัลท ์หรือ “กลุ่มบริษทัฯ” มีความภูมิใจในการยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระดบัสูงสุดตลอดเวลา เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของวิสัยทศัน์ขององคก์ร โดยมุ่งความส าคญัไปท่ี 7 
ประเด็นหลกั 

 
1. การก ากบัดูแลองคก์ร  
2. สิทธิมนุษยชน  
3. ความยติุธรรมดา้นแรงงาน  
4. การรักษาส่ิงแวดลอ้ม  
5. การด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรม  
6. ความตอ้งการของผูบ้ริโภค  
7. การมีส่วนร่วมและการพฒันาชุมชน 

 
กลุ่มบริษทัฯก าหนดแผนปฏิบติังานในการน าเทคโนโลยีทางการผลิตมาลดการปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) สู่ชั้นบรรยากาศและส่งเสริมการใชย้างมะตอยน ้ ากลุ่มบริษทัฯให้การสนบัสนุน

ความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอกกลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและการมีส่วนร่วมและ
พฒันาชุมชน  

 
ทุกโรงงานของกลุ่มบริษทัฯได้เขา้ร่วมโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงงาน

อุตสาหกรรม (CSR-DIW) ซ่ึงจดัข้ึนโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม สะทอ้นให้เห็นถึงความยึดมัน่ในความ
รับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษทัฯในการปฏิบติัตามกฏหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีท างาน
โดยในปี 2555 โรงงานพิษณุโลก ไดรั้บเลือกให้เป็นหน่ึงในสถานท่ีท างานดีเด่นของประเทศไทยในดา้น
สุขภาพความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีเกิดจากการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองถึง 12 ปี 
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ในช่วงปลายปี 2555 ปี กลุ่มบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตยางมะตอยรายแรกของประเทศไทยท่ีไดรั้บการทวน
สอบ ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO26000 (Social Responsibility) หรือ มอก.26000-2553 (แนวทางความ
รับผิดชอบต่อสังคม) โดย สถาบนัรับรองมาตรฐาน ISO กลุ่มบริษทัฯมีเป้าหมายท่ีจะผา่นการตรวจสอบ
ภายในปี 2556 
 
ความรับูดิชอบต่อ กู้มีส่วนาได้เสีย 
 

กลุ่มบริษทัฯก าหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มท่ีไม่
เหมือนกนั เช่น โรงงานใชก้ระบวนการของ CSR-DIW ทุกปี เพื่อทบทวนสถานะเร่ิมตน้สานเสวนา ก าหนด
โครงการความรับผดิชอบต่อสังคม ติดตามและทบทวนผลงานท่ีปฏิบติัต่อชุมชนเป้าหมายรอบโรงงาน หรือ 
ใชแ้บบสอบถาม สอบถามความเห็นของลูกคา้หรือพนกังานประจ าปี เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
ตอบสนองต่อความคาดหวงัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มเป็นตน้ 

 
การอนุารักษ์ส่ิงแวดง้อมแงะการบริหารจัดการทรััยากรธรรมชาติ 
 

กลุ่มบริษทัฯให้ความส าคญักบัการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ การ
ลดมลพิษ รวมถึงปัญหาเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ กลุ่มบริษทัฯมุ่งมัน่ท่ีจะรักษา
สภาพแวดลอ้ม ปรับปรุงคุณภาพของชีวิตของผูมี้ส่วนไดเ้สียหลกั (รวมถึงพนกังาน ผูรั้บเหมา และชุมชนท่ี
ตั้งอยู่ใกลก้บัโรงงานต่างๆ ของกลุ่มบริษทัฯ) ดว้ยการใช้ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มสากลหรือระบบ 
ISO14001 เป็นมาตรฐานการท างาน เร่ิมตั้งแต่ปี 2545 ซ่ึงรวมถึงการพฒันาแผนงานท่ีจะลดการใชเ้ช้ือเพลิง
ฟอสซิลในการผลิตผลิตภณัฑ์ยางมะตอย กลุ่มบริษทัฯไดป้ระสบความส าเร็จในการพฒันาผลิตภณัฑ์โมดิ
ไฟดแ์อสฟัลตอิ์มลัชัน่ (EMA) ซ่ึงใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย  

 
นอกจากน้ีน ้ าเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีการปนเป้ือนของน ้ ามนัจะผ่านระบบบ าบดัน ้ าเสียซ่ึง

ถูกตอ้งตามมาตรฐานก่อนท่ีจะถูกปล่อยลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 
 
กลุ่มบริษทัฯให้ความส าคญักบัการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินโครงการต่างๆ เพื่อ

ลดการใชพ้ลงังานในระหวา่งการผลิต การขนส่ง ไดแ้ก่ 
 
• การปรับปรุงการผลิตเพื่อใชย้างมะตอยใหน้อ้ยลง แต่ยงัคงรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑไ์ว ้ 
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• ลดการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงดว้ยการเปล่ียนมาใชร้ถและเรือขนส่งยางมะตอยขนาดใหญ่ ช่วยลด

จ านวนการเดินทาง ส าหรับการจดัส่งสินคา้ และใชว้สัดุกนัความร้อนประสิทธิภาพสูง เพื่อลด
การการสูญเสียพลงังานความร้อนระหวา่งการขนส่ง  

 

• ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการใชก้๊าซแอลพีจี แทนน ้ ามนัดีเซลในการให้ความ
ร้อนผลิตภณัฑย์างมะตอย  

 
• การประหยดัพลังงานความร้อนในกระบวนการผลิตโดยการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันท่ีมี

ประสิทธิภาพ  
 

ถึงแมว้า่กระบวนการผลิตของกลุ่มบริษทัฯจะสร้างมลพิษทางน ้า และอากาศในปริมาณนอ้ย แต่กลุ่ม
บริษทัฯยงัคงมุ่งมัน่ในการลด มลพิษและมีการติดตามวดัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็น
ไดจ้ากตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี  

 
• การปรับปรุงกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียเพื่อให้สามารถน าน ้ าเสียในการผลิตแอสฟัลต์อิมลัชัน่

กลบัมาใชไ้ดใ้หม่  
 

• การน าสารหล่อล่ืนจากรถขนส่งยางมะตอยท่ีออกมาไปเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิต
ยางมะตอย 

  
• การลดการใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิงโดยติดตั้ง GPS ในรถขนส่งยางมะตอยเพื่อใชว้างแผนเส้นทางเดิน

รถท่ีสั้นท่ีสุด  
 

• การวดัคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ 
  

• การลดปริมาณ ไนโตรเจนออกไซด์ ซ่ึงเป็นพิษต่ออากาศลงโดยระบุประเภทของเคร่ืองยนต์
ตามมาตรฐาน “Tier2” ในสัญญาการก่อสร้างเรือใหม่กบัอู่ต่อเรือญ่ีปุ่น  
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แูนางานาแงะความัยายามในาการงดภาวะโงกร้อนา ในาอนาาคต  
กลุ่มบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) ในกระบวนการ

ผลิตผลิตภณัฑย์างมะตอย ทั้งน้ีตวัอยา่งแผนงานในการลดภาวะโลกร้อน เช่น  
 
• การใชไ้บโอดีเซลแทนน ้ามนัดีเซล  
• การวจิยัและพฒันาเพื่อลดการใชพ้ลงังานความร้อนโดยการใชย้างมะตอย Warm Mix Asphalt  
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัฯยงัพิจารณาการใช้พลงังานทางเลือก จึงไดท้  าการศึกษาการน าพลงังาน

แสงอาทิตยม์าใช้ทดแทนพลงังานไฟฟ้าท่ีโรงงานนครราชสีมา  เพื่อเป็นตน้แบบไปยงัโรงงานอ่ืน ๆ ใน
ประเทศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการลดภาวะโลกร้อนและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง อีกทั้งยงั
ช่วยพฒันาคุณภาพชีวติของคนไทย สังคมไทย อยา่งย ัง่ยนื 

 
มาตรฐานาระบบงานาทีก่งุ่มบริษัทฯได้รับการรับรอง 
 

ระบบการจัดการ มาตรฐานา ISO มาตรฐานาไทย โรงงานาทีไ่ด้รับการ
รับรอง 

คุณภาพ ISO9001:2008 มอก.9001–2552 ทุกโรงงานในประเทศ 

ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001:2004 มอก.14001–2548 ทุกโรงงานในประเทศ 
สุขภาพและความปลอดภยั  มอก.18001–2542 ทุกโรงงานในประเทศ 

พลงังาน 
 พรบ.การส่งเสริมการ

อนุรักษพ์ลงังาน พ.ศ. 2535 
ทุกโรงงานในประเทศ 

หอ้งทดลอง ISO/IEC17025:2005 มอก.17025–2548 
เฉพาะโรงงาน
นครราชสีมา 

ความรับผดิชอบของ
ผูป้ระกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคม 

 
CSR-DIW2555 ทุกโรงงานในประเทศ 

แนวทางความรับผดิชอบ
ต่อสังคม ISO 26000:2010 มอก. 26000 - 2553 อยูร่ะหวา่งการทวนสอบ 
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การมีส่วนาร่วมแงะการัฒันาาชุมชนาอย่างต่อเน่ืาอง 
 

ในปี 2555 พนกังานของกลุ่มบริษทัฯมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนในหลาย ๆ ดา้น เช่น การศึกษา 
กีฬา สภาพแวดลอ้ม วฒันธรรมและการพฒันาทางเศรษฐกิจของชุมชน ไดแ้ก่ 

 
• เปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากสถาบนัต่าง ๆ เขา้เยี่ยม หรือให้คณะครูและนกัเรียน ชุมชนรอบโรงงาน 

มีส่วนร่วมในกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความปลอดภยั” ของโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ  
 

• บริษทัฯร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบัคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อพฒันาวิชาการดา้นผลิตภณัฑ์ยางมะตอย ท่ีจะน าไปสู่ความเป็น
เลิศทางดา้นวชิาการ เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและประเทศต่อไป  

 
• ร่วมกบัรายการคนคน้ฅนในโครงการ 1 ต่อ 1 เพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟูคนดีท่ีประสบมหาอุทกภยัในดา้น

ท่ีอยูอ่าศยั อาชีพ และสุขภาพ จ านวน 6 ครอบครัว 
 

• ช่วยเหลือ คณะครูและนกัเรียนของบา้นเรียนละครมรดกใหม่ โดยการจดัการแสดงละครเพื่อหา
รายได ้และอยูร่ะหวา่งด าเนินการก่อสร้างหอพกันกัเรียนร่วมกบัผูบ้ริจาคโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 

 
• เป็นผูน้ าในการปลูกป่ากบัร่วมกบัชุมชนเพื่อเพิ่มคุณภาพอากาศ ลดก๊าซคาร์บอน และร่วมกบั

โรงเรียนปลูกป่าชุมชน เช่น โรงเรียนวดัหนองพยอม โรงเรียนนิคม 3 เป็นตน้ 
 
ช่ัวโมงจิตอาสาเัือ่ชุมชนา 
 

เพื่อด ารงไวซ่ึ้งจิตอาสาอยา่งย ัง่ยืน ให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมกลุ่มบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2554 กลุ่ม
บริษทัฯ ไดก้ าหนดชัว่โมงจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างน้อยคนละ 16 ชัว่โมงต่อปี ให้ผูบ้ริหารและพนกังาน
ร่วมกนัออกไปท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์  

 
ปี 2555 มีเป้าหมายชัว่โมงจิตอาสา รวม 9,248 ชัว่โมง ผูบ้ริหารและพนกังานไดร่้วมท ากิจกรรมเพื่อ

ชุมชนดว้ยจิตอาสา เป็นจ านวน 12,100 ชัว่โมง 
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9. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 

การควบคุมภายใน  
 

บริษทัฯให้ควำมส ำคญักบักำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในเป็นอย่ำงมำกทั้งในระดบั
บริหำรและระดบัปฏิบติังำน ดว้ยกำรมีระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็น
ระบบ 

  
บริษทัฯมีกำรก ำหนดและพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในตำม มำตรฐำนสำกลอยำ่งมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล ทั้งในด้ำนสภำพแวดล้อมของกำรควบคุมท่ีเหมำะสม กำรประเมินควำมเส่ียง กำร
ด ำเนินกำร กิจกรรมกำรควบคุม กำรใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมำะสม ระบบกำรส่ือสำร และกำรติดตำมประเมินผล
อยำ่งต่อเน่ือง  
 

บริษทัฯมีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรท่ีเหมำะสมกบัแผนธุรกิจ แบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ี
ชดัเจน มีกำรก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบติังำน (Procedure Manual) และขอ้จ ำกดัอ ำนำจกำรอนุมติัไวส้ ำหรับ
แต่ละระดบัของกำรด ำเนินงำนอยำ่งชดัเจนเพื่อกำรควบคุมท่ีเหมำะสม นอกจำกน้ีบริษทัฯยงัไดส่้งเสริมให้
พนกังำนมีกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งต่อเน่ือง และมีกำรปรับปรุงอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อให้
ทนักบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีเปล่ียนไป  
 

การตรวจสอบภายใน  
 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะไปสู่มำตรฐำนสำกลกำรปฏิบติังำนวิชำชีพ
ตรวจสอบภำยใน (มำตรฐำน) ท่ีออกโดยสมำคมผูต้รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย โดยไดท้ ำกำรรวบรวม
มำตรฐำนไวใ้นกฎบตัรกำรตรวจสอบภำยในฉบบัใหม่ของบริษทัฯ (ท่ีไดรั้บอนุมติัในปี 2555)  
 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำกำรตรวจสอบกำรควบคุมภำยใน  กำรปฏิบติักำรและควำมปลอดภยัของ
ทรัพยสิ์น รวมถึงกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและระเบียบวิธีกำรปฏิบติังำนรวมถึงกำรตรวจสอบบริษทัยอ่ย โดย
ไดมี้กำรก ำหนดแผนกำรตรวจสอบใหส้อดคลอ้ง กบัผลกำรตรวจสอบในอดีตและควำมเส่ียงของบริษทัฯ 

  
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในยงัไดร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบอยำ่งเป็น

ประจ ำ (ไม่นอ้ยกวำ่ไตรมำสละ 1 คร้ัง) 
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10. รายการระหว่างกัน 

หน่วย : ล้านบาท บริษทัที่เกีย่วข้องและรายละเอยีด มูลค่ารวม 2555 เงือ่นไข 2554 

ขายสินค้าและให้บริการแก่ 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ  ำกดั ขำย – แอสฟัลตซี์เมนต ์และน ้ำมนั  289.5 

รำคำตลำด 
 

  
2,702  

 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  ำกดั ขำย – แอสฟัลตซี์เมนต ์และน ้ำมนั  246.0 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) ขำย – น ้ำมนั  13.6 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ำกดั ขำย – น ้ำมนั 1.3 

บริษทั ทิปโกไ้ปโอเทค จ ำกดั ขำย – น ้ำมนั 0.6 

Colas S.A.  (Colas S.A. Sami Bitumen Technology and 
Highway Resources)  

ขำย – แอสฟัลตซี์เมนต ์ 2,631.0 

Colas S.A.  ( Highway Resources)  ค่ำระวำง  1,658.0 

รวม 4,840 

ให้บริการแก่ 

Colas S.A. (AD Shipping and Retalink)  ค่ำบริกำรบริหำรเรือ 0.6 

รำคำตลำด 
 

8 

บริษทั ทิปโกฟ้ดูส์ จ ำกดั (มหำชน) ค่ำบริกำรอ่ืน - อุปกรณ์ 0.4 

บริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ  ำกดั ค่ำบริกำรอ่ืน - อินเตอร์เน็ต, อุปกรณ์ 2.0 

บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ  ำกดั ค่ำบริกำรอ่ืน - อินเตอร์เน็ต, อุปกรณ์ 2.0 

รวม 5.0 

รวมรายได้ 4,845.0 
 

2,710 
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หน่วย : ล้านบาท บริษทัที่เกีย่วข้องและรายละเอยีด มูลค่ารวม 2555 เงือ่นไข 2554 

ค่าเช่าและค่าบริการ 
ที่จ่ายให้แก่ 
  

บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ำกดั ค่ำบริกำรขนส่งและพิธีกำรศุลกำกร  4.6 

รำคำตลำด 

  
63 

  

บริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ  ำกดั 
ค่ำเช่ำส ำนกังำน  20.0 

ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ  10.0 

Colas S.A. (Highway Resources) ซ้ือ Bituclair 5.0 

บริษทั ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จ  ำกดั ค่ำบริกำรอ่ืน ๆ 1.4 

รวม 41.0 

ค่าความช่วยเหลือด้าน 
เทคนิคจ่ายให้แก่ 

Colas S.A. ค่ำควำมช่วยเหลือดำ้นเทคนิค 42.0 41 

รวมค่าใช้จ่าย 83.0 
 

104 
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10.1  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลำท่ีผ่ำนมำเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล โดยเง่ือนไขต่ำงๆ 
ของรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนจะถูกก ำหนดใหเ้ป็นไปตำมปกติธุรกิจทัว่ไป และรำคำท่ีเป็นธรรมตำมรำคำ
ตลำดเป็นหลกั ไม่มีเง่ือนไขพิเศษระหวำ่งบริษทัฯและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยรำคำและเง่ือนไข
ท่ีก ำหนดไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทัฯ โดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯไดรั้บทรำบมูลค่ำ
ของรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรำยงำนประจ ำปีและท่ีเปิดเผยไวใ้นงบกำรเงินของบริษทัฯ  

 
ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีไม่ใช่รำยกำรปกติธุรกิจทัว่ไป คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำร

พิจำรณำและใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรต่ำง ๆ  ดงัน้ี 
 
 การต่อสัญญาเช่า TIPCO TOWER  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วและมีควำม

เห็นชอบใหต่้ออำยุสัญญำเช่ำอำคำรส ำนกังำนจำกบริษทั ถนอมวงศบ์ริกำร จ ำกดั ก ำหนดระยะเวลำเช่ำ 3 ปี 
นบัแต่วนัท่ี 1  มกรำคม  2553 ถึง 31 ธนัวำคม 2555โดยมีเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

- ในรำคำค่ำเช่ำและบริกำร ตำรำงเมตรละ 542 บำทต่อเดือน พื้นท่ีเช่ำรวม 2,433.82 ตำรำง
เมตร เป็นเงินรวม 1,319,130 บำท เป็นรำคำตลำดอำคำรส ำนกังำนระดบั A ของเขตน้ี 
ตำมรำยงำนของบริษทั Richard  Ellis (ประเทศไทย) จ ำกดั ประกอบกบัฝ่ำยบริหำรช้ีแจง
วำ่ไดเ้จรจำต่อรองเง่ือนไขต่ำง ๆ กบัผูใ้หเ้ช่ำอยำ่งเตม็ท่ีแลว้ 

- มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีอำคำรให้แก่บริษทัฯ มำกกว่ำผูเ้ช่ำรำยอ่ืน เช่น ท่ีจอดรถ
ส ำหรับพนกังำน และท่ีจอดรถส ำหรับผูบ้ริหำร 
 

 การท าสัญญาความช่วยเหลอืทางด้านบริหารเกีย่วกบัวธีิการและความช่วยเหลอืทางด้านเทคนิค 
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแลว้เห็นวำ่ กำรท ำสัญญำดงักล่ำวกบั บริษทั โคลาส เอสเอ จ ากดั มีควำม
สมเหตุสมผล และบริษทัฯได้ประโยชน์จำกกำรท ำสัญญำดงักล่ำว เป็นสัญญาความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิคและ บริหารเก่ียวกบัการผลิตแอสฟัลทอิ์มลัชัน่และโมดิฟายด์แอสฟัลท ์โดยเหตุผลในการท ารายการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง คือ บริษทั โคลาส เอสเอ จ ากดั ประเทศฝร่ังเศส เป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในวิธีการผลิตดงักล่าว 
จะท าใหบ้ริษทัฯไดรั้บประโยชน์จากการน าความรู้ท่ีไดรั้บมาเพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 
โดยไม่ตอ้งเร่ิมตน้การคน้ควา้และวิจยัผลิตภณัฑ์ดงักล่าวใหม่ และสามารถใช้ Know-how และสูตรการผลิต
ดงักล่าวไดท้นัที  
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10.2  มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนั คณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร
บริษทัฯตอ้งไม่อนุมติัรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัฯหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษทัฯมี
ผลประโยชน์ทบัซ้อนหรือมีควำมขดัแยง้กบับริษทัฯ และจะไดมี้กำรพิจำรณำว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรเป็นไป
โดยปกติทำงธุรกิจและเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯเป็นส ำคญั 

 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต เช่น รำยกำรระหว่ำงบริษทัฯท่ีบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นและ
รำยกำรกบับริษทัฯท่ีมีผูถื้อหุ้นกลุ่มเดียวกบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ เป็นตน้  บริษทัฯมีนโยบำยให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทัฯเป็นผูพ้ิจำรณำและใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรดงักล่ำว  

 

ส ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคต บริษทัฯจะด ำเนินกำรตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย ์และ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. และบุคคลท่ีอำจมีควำมขัดแย้งจะไม่สำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีเก่ียวกับตนได้ และ
ด ำเนินกำรใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบใหค้วำมเห็นต่อรำยกำรดงักล่ำว หรือกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ไม่มีควำมช ำนำญในกำรให้ควำมเห็นในรำยกำรใด ๆ บริษัทฯจะต้องจดัให้ผูเ้ช่ียวชำญอิสระเป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และบริษทัฯจะเปิดเผยรำยกำร
ระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษทัฯ 

 

นอกจำกน้ี กำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัในอนำคตจะข้ึนอยูก่บัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสม
ของบริษทัฯ และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนจะตอ้งเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจและเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไปโดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯเป็นส ำคญั 

 
10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกัน  

บริษทัฯคำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกนัท่ีเกิดข้ึนยงัคงมีต่อเน่ืองในอนำคต เน่ืองจำกเป็นกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมปกติของบริษทัฯ ส ำหรับกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต บริษทัฯจะด ำเนินกำร
ตำมท่ีระบุไว ้
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11.  ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
             (1) งบการเงิน
             ก  สรุปรายงานการสอบบัญชี

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน)

          ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย      ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ และไดต้รวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั

ควำมรับผดิชอบของผู้บริหำรต่องบกำรเงิน

          ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็น
เพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด

ควำมรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี

          ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้น
จรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตุผลวำ่ งบกำรเงิน
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่

          กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชวิ้ธีกำรตรวจสอบเพ่ือใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงิน
และกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง
กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิด
จำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพ่ือออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมิน
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 88
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          ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำร
แสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้

ควำมเห็น

          ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ งบกำรเงินขำ้งตน้ แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2555 ผลกำรด ำเนินงำน และ
กระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และ
เฉพำะของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ทีเ่น้น

          ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี
เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภำษีเงินไดม้ำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชแ้ละขอ้ 5
เก่ียวกบักำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบัสินคำ้คงเหลือ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด
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(2) ค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร:

กำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน

          บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ("กลุ่มบริษทัฯ") ไดร้ำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2555 มีก ำไรสุทธิรวม 642 ลำ้นบำท เม่ือเปรียบเทียบกบัก ำไรสุทธิรวม 578 ลำ้นบำท
ในปี 2554 (ปรับปรุงแลว้) ถือเป็นผลกำรด ำเนินงำนท่ีดีอีกคร้ังหน่ึงในประวติัของบริษทัฯถึงแมจ้ะมีส่ิงท่ีทำ้
ทำยในกำรด ำเนินงำนในปี 2555

          ยอดขำยรวมส ำหรับปี 2555 มีจ  ำนวน 37,663 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 69 เม่ือเปรียบเทียบยอดขำยใน
ปีก่อน บริษทัฯยงัคงขำยผลิตภณัฑย์ำงมะตอยอยำ่งโดดเด่นในตลำดภูมิภำคเอเชีย ถือเป็นยอดขำยท่ีสูงท่ีสุด
ในประวติัของกลุ่มบริษทัฯ ยอดขำยดงักล่ำวส่วนใหญ่เกิดจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยในตลำดต่ำงประเทศใน
ขณะท่ียอดขำยของตลำดในประเทศยงัสำมำรถท ำผลงำนไดไ้ม่ดอ้ยกวำ่กนั กลุ่มบริษทัฯยงัคงเติบโตตำมกำร
เติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภำคเอเชีย โดยยงัมีเครือข่ำยทำงกำรตลำดท่ีมัน่คงใน 16 ประเทศทัว่ภูมิภำค
โดยเฉพำะประเทศจีน ประเทศอินโดนิเซีย ประเทศเวียดนำม และประเทศออสเตรเลีย ในทำงกลบักนั กำร
ขำยภำยในประเทศกลบัมำฟ้ืนตวัจำกมหำอุทกภยัในประเทศไทย กำรเติบโตน้ีเป็นผลมำจำกกำรท่ีโรงกลัน่
ยำงมะตอยของกลุ่มบริษทัฯในประเทศมำเลเซียสำมำรถผลิตยำงมะตอยและผลิตภณัฑน์ ้ำมนัไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง

          อตัรำก ำไรขั้นตน้รวมของกลุ่มบริษทัฯในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 5.06 เม่ือเปรียบเทียบกบัร้อยละ 7.1 ใน
ปี 2554 กำรลดลงของก ำไรขั้นตน้เกิดจำกกำรขำยผลิตภณัฑห์ลำกหลำยประเภทและกำรเพ่ิมข้ึนของรำคำ
น ้ำมนัดิบในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2555 ซ่ึงเป็นผลจำกควำมตึงเครียดทำงกำรเมืองโดยประเทศสหรัฐอเมริกำ
ไดค้ว  ่ำบำตรทำงกำรคำ้กบัประเทศอิหร่ำน และมีกำรข่มขู่ท่ีจะปิดช่องแคบฮอร์มูส ซ่ึงอำจมีผลกระทบต่อ
เส้นทำงหลกัในกำรขนส่งน ้ำมนัดิบท่ีมำจำกตะวนัออกลำง ตลำดน ้ำมนัดิบจึงไดรั้บผลกระทบโดยรำคำ
น ้ำมนัดิบ Brent ข้ึนไปสูงถึง 126 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรลในช่วงตน้เดือนมีนำคม 2555 โดยรำคำท่ีเพ่ิมข้ึน
คิดเป็นร้อยละ 13 ถึง 14 เหรียญสหรัฐฯต่อบำร์เรล
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         ราคาน ้ามนัดิบในช่วงปี 2555 มีความผนัผวนมาก เเต่ทางกลุ่มบริษทัฯก็ผ่านพน้ช่วงเวลานั้นไดด้ว้ย
การท่ีทางกลุ่มบริษทัฯมีนโยบายท่ีเขม้งวดเเละเหมาะสม ทั้งน้ี ราคาน ้ามนัดิบ Brent มีการซ้ือขายอยูท่ี่ 112
เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลในช่วงตน้เดือนมกราคม 2555 จากนั้นข้ึนไปแตะท่ี 126 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล
ในเดือนมีนาคม 2555 ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ แลว้กลบัลดลงไปถึง 90 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรลในเดือนมิถุนายน
 2555 ซ่ึงเป็นผลกระทบจากวิกฤตหน้ีสาธารณะยโุรปบวกกบัค่าผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศจีนท่ีลดลง
ราคาน ้ามนัดิบ Brent กลบัข้ึนไปสูงอีกคร้ังมากกวา่ 116 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ในไตรมาสท่ี 3 และมา
น่ิงอยูท่ี่ราคาประมาณ 111.11  เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี 2555    กลุ่มบริษทัฯมีผลขาดทุนจาก
ประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ในปี 2555 จ านวน 806 ลา้นบาท ผลขาดทุนดงักล่าวเป็นผลขาดทุนทางบญัชี
มากกวา่ผลกระทบในกระแสเงินสด และกลุ่มบริษทัฯไม่สามารถชดเชยไดจ้ากก าไรท่ีเกิดจากการค านวณ
ราคาในยอดน ้ามนัดิบและสินคา้ในช่วงท่ีราคาน ้ามนัดิบสูงข้ึนในงบก าไรขาดทุนเน่ืองจากมาตราฐานทาง
บญัชี อยา่งไรก็ตามผลขาดทุนจากประกนัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากความผนัผวนของตลาดไดก้ลบัคืนมาเม่ือ
มีการขายผลิตภณัฑ์

          กลุ่มบริษทัฯไดบ้ริหำรควำมเส่ียงของอตัรำเเลกเปล่ียนแบบสมดุล โดยจดัหำเงินกูร้ะยะสั้นในสกุลเงิน
เหรียญสหรัฐฯ ส ำหรับกำรจดัซ้ือน ้ำมนัดิบทุกล ำเรือ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักำรรับช ำระหน้ีกำรคำ้จำกลูกหน้ี
ท่ีอยูใ่นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัฯตอ้งบนัทึกรำยกำรต่ำงๆท่ีกล่ำวขำ้งตน้ในสกุลเงินบำท
 ทำงบญัชีจึงมีก ำไรจำกอตัรำเเลกเปล่ียนเป็นจ ำนวน 567 ลำ้นบำท ท่ีเกิดจำกกำรผนัผวนของอตัรำ
แลกเปล่ียนของเงินบำทท่ีมีต่อเงินเหรียญสหรัฐฯในระหวำ่งปี อตัรำแลกเปล่ียนของเงินเหรียญสหรัฐฯต่อ
เงินบำทอยูท่ี่ 31.47 บำท ในช่วงตน้เดือนมกรำคม 2555 และบำทเเขง็ข้ึนถึง 30.20 บำท ในเดือนกุมภำพนัธ์
ซ่ึงเป็นช่วงเวลำเดียวกนักบัรำคำน ้ำมนัดิบ Brent ท่ีมีรำคำสูงข้ึนเเต่บำทกลบัอ่อนตวัลงต่อเงินเหรียญ
สหรัฐฯท่ี 31.95 บำทในเดือนมิถุนำยน 2555 เม่ือรำคำน ้ำมนัดิบ Brent ในตลำดลดลงมำอยูท่ี่รำคำต ่ำสุด
ตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้ ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนน้ีควรจะถูกวิเครำะห์วำ่เป็นส่วนท่ีสำมำรถชดเชยกบัผล
ขำดทุนจำกกำรประกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้ไดบ้ำงส่วน เน่ืองจำกกำรแขง็ค่ำและอ่อนค่ำของเงินเหรียญ
สหรัฐฯมีผลกระทบตรงกนัขำ้มกบัรำคำน ้ำมนัดิบ Brent

          ในปี 2555 ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร มีจ  ำนวน 108.8 ลำ้นบำท และ 594.1 ลำ้นบำท หรือคิด
เป็นร้อยละ 0.29 และ 1.58 ของยอดขำย ตำมล ำดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำรปี
 2554 ซ่ึงมีจ  ำนวน 123.9 ลำ้นบำท และจ ำนวน 589.1 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.55 และ 2.64 ของ
ยอดขำย ตำมล ำดบั ค่ำใชจ่้ำยเหล่ำน้ีไดมี้กำรควบคุมอยำ่งเขม้งวดถึงแมย้อดขำยจะสูงข้ึน
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          ก  ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีส ำหรับปี 2555 มีจ  ำนวน 642 ลำ้นบำท เปรียบเทียบกบัจ ำนวน 578 ลำ้นบำท
ในปี 2554 โดยมีก ำไรต่อหุ้น 4.21 บำท และ 3.79 บำท ตำมล ำดบั

กำรวเิครำะห์ด้ำนกำรเงิน

            สถานะดา้นการเงินของกลุ่มบริษทัฯส้ินสุดปี 2555 สามารถสรุปไดด้งัน้ี

         ฝ่ำยบริหำรไดต้ระหนกัดีถึงเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนท่ีสูงในธุรกิจโรงกลัน่ยำงมะตอยของกลุ่ม
บริษทัฯ ดงันั้นกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภำพนบัวำ่เป็นหน่ึงในควำมทำ้ทำยท่ีส ำคญัในปี
2555 จำกปริมำณน ้ำมนัดิบหนกัท่ีกลุ่มบริษทัฯน ำเขำ้ท่ีสูงในช่วงปี 2555 กลุ่มบริษทัฯจึงพยำยำม “แปลง
ทรัพยสิ์นเป็นเงินสด” ใหเ้ร็วข้ึนเพ่ือน ำเงินไปช ำระหน้ีท่ีเกิดจำกในกำรซ้ือน ้ำมนัดิบหนกัแต่ละคร้ัง ท ำให้
ในปี 2555 กลุ่มบริษทัฯมีกระแสเงินสดหมุนเวียนมำกข้ึน และกลุ่มบริษทัฯพยำยำมอยำ่งต่อเน่ืองในกำร
บริหำรเงินสดและติดตำมกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีกำรคำ้เพ่ือลดกำรกูย้มืจำกธนำคำรเและค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย
ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัฯไดรั้บควำมไวว้ำงใจในกำรสนบัสนุนดำ้นกำรเงินทั้งในเร่ืองกำรซ้ือวตัถุดิบและเงินทุน
หมุนเวียนจำกธนำคำรต่ำงๆเป็นอยำ่งดี และเพ่ือลดตน้ทุนดอกเบ้ียและควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน
กลุ่มบริษทัฯไดเ้ปล่ียนกำรจดัหำเงินกูใ้นสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือจบัคู่กบัสินทรัพยใ์นสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐฯ ซ่ึงเป็นผลใหต้น้ทุนทำงกำรเงินเฉล่ีย (WACC) ของกลุ่มบริษทัฯลดลง

        จำกกำรเพ่ิมข้ึนของกำรจดัหำน ้ำมนัดิบตอนใกลส้ิ้นปี ท ำใหอ้ตัรำส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวมของ
กลุ่มบริษทัฯ หรือ D/E Ratio เพ่ิมข้ึนจำก 2.40 เป็น 2.70 อยำ่งไรก็ตำมอตัรำส่วนหน้ีต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
รวมถำ้ไม่รวมเงินกูส้ ำหรับกำรซ้ือน ้ำมนัดิบลดลงจำก 1.66 เป็น 1.10
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   ข. ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 

สินทรัพย์

2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %
สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 739,597 3.96 1,001,819 6.39 299,920 2.71 44,141 0.27 430,514 3.50 20,319 0.26
เงินลงทุนชัว่คราว 0 0.00 0 0.00 52,106 0.47 0 0.00 0 0.00 1,341 0.02
ลูกหน้ีตัว๋เงินรับการคา้ 4,511,629 24.17 3,642,142 23.22 2,046,120 18.47 3,222,959 19.48 1,595,018 12.97 1,106,604 14.30
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 132,390 0.71 101,107 0.64 97,891 0.88 81,025 0.49 88,252 0.72 69,972 0.90
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้สุทธิ 4,379,239 23.46 3,541,035 22.57 1,948,229 17.59 3,141,934 18.99 1,506,766 12.26 1,036,632 13.39
สินคา้คงเหลือ 7,048,483 37.75 5,755,843 36.69 3,499,880 31.60 6,443,284 38.93 4,792,644 38.98 290,151 3.75
ลูกหน้ีและเงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 968,682 5.19 146,468 0.93 26,677 0.24 2,300,129 13.90 119,622 0.97 1,016,613 13.13
ลูกหน้ีจากการขายสินทรัพยใ์หแ้ก่บริษทัยอ่ยของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40,243 0.24 25,427 0.21 5,161 0.07
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการร่วมคา้ 0 0.00 0 0.00 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 7,801 0.04 3,845 0.02 33,191 0.30 6,650 0.04 1,477 0.01 1,652 0.02
ลูกหน้ีตามสญัญาและสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 27,359 0.15 67,791 0.43 0 0.00 27,359 0.17 67,791 0.55 0 0.00
ลูกหน้ีกรมสรรพากรและอ่ืน ๆ 150,395 0.81 70,074 0.45 111,563 1.01 35,457 0.21 40,578 0.33 19,422 0.25

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 13,321,556 71.35 10,586,875 67.49 5,971,566 53.91 12,039,197 72.75 6,984,819 56.81 2,391,291 30.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 0 0.00 66,038 1.30 72,573 1.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ร่วมและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 60,649 0.32 41,640 0.27 26,729 0.24 3,845,975 23.24 4,645,543 37.78 4,595,158 59.36
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 199,432 1.07 204,200 1.30 273,450 2.47 101,198 0.61 101,745 0.83 68,491 0.88
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทุนในหุ้นบุริมสิทธิของบริษทัยอ่ยของกิจการท่ีควบคุมร่วมกนั 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนสุทธิ 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 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สินทรัพยร์อการขาย 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 4,595,801 24.62 4,247,667 27.08 3,962,164 35.77 490,570 2.96 505,856 4.11 623,331 8.05
สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 19,973 0.11 7,735 0.05 10,489 0.09 17,982 0.11 2,467 0.02 1,908 0.02
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
สินทรัพย์

2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื่น

ค่าความนิยม 146,294 0.00 146,294 0.00 146,294 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สิทธิการเช่า - สุทธิ 207,872 1.11 220,175 1.40 212,589 1.92 4,102 0.02 4,330 0.04 4,558 0.06
ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 106,846 0.57 153,176 0.98 359,190 3.24 44,777 0.27 44,828 0.36 38,174 0.49
อ่ืน ๆ 11,331 0.06 11,948 0.08 40,822 0.37 5,381 0.03 5,253 0.04 17,858 0.23

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 5,348,198 28.65 5,098,873 32.51 5,104,393 46.09 4,509,985 27.25 5,310,022 43.19 5,349,478 69.11
รวมสินทรัพย์ 18,669,754 100.00 15,685,748 100.00 11,075,959 100.00 16,549,182 100.00 12,294,841 100.00 7,740,769 100.00
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

 งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8,236,833 44.12 3,784,809 24.13 2,338,748 21.12 8,158,510 49.30 2,360,331 19.20 574,542 7.42
เจา้หน้ีและตัว๋เงินจ่ายการคา้ 2,202,837 11.80 3,485,909 22.22 747,225 6.75 2,212,017 13.37 2,968,516 24.14 428,609 5.54
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 0 0.00 0 0.00 94,300 1.22
ส่วนของเงินกูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 596,304 3.19 480,389 3.06 440,673 3.98 322,383 1.95 303,633 2.47 203,633 2.63
ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8,595 0.05 12,230 0.08 10,646 0.10 4,618 0.03 7,133 0.06 5,384 0.07
เงินรับจากผูร่้วมทุนเดิม 0 0.00 0 0.00 50,765 0.46 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

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 69,330 0.37 24,330 0.16 36,846 0.33 38,502 0.23 18,729 0.15 18,536 0.24
สญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 12,708 0.07 27,996 0.18 143,635 1.30 12,708 0.08 27,996 0.23 0 0.00
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 503 0.00 13,764 0.09 7,112 0.06 493 0.00 6,363 0.05 172 0.00
เจา้หน้ีอ่ืน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 26,040 0.14 86,573 0.55 207,915 1.88 16,776 0.10 49,598 0.40 21,604 0.28

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 11,153,150 59.74 7,916,000 50.47 3,983,565 35.97 10,766,007 65.05 5,742,299 46.70 1,346,780 17.40
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 2,371,819 12.70 3,073,593 19.59 3,095,327 27.95 1,103,408 6.67 2,164,542 17.61 2,468,175 31.89
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ-สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 13,416 0.07 12,768 0.08 14,594 0.13 9,938 0.06 6,228 0.05 5,393 0.07
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 19,445 0.12 10,083 0.09 27,112 0.24 19,445 0.12 8,219 0.07 14,510 0.19
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 69,232 0.44 65,129 0.59 58,556 0.53 56,823 0.34 52,778 0.43 47,759 0.62

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,473,912 13.25 3,161,573 20.16 3,195,589 28.85 1,189,614 7.19 2,231,767 18.15 2,535,837 32.76
รวมหนีสิ้น 13,627,062 72.99 11,077,573 70.62 7,179,154 64.82 11,955,621 72.24 7,974,066 64.86 3,882,617 50.16
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 169,002,429 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,700,437 1,690,024 1,525,477 1,700,437 1,690,024 1,525,477

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุ้นสามญั 152,548,068 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
2553 : หุ้นสามญั 152,547,663 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 1,525,480 8.17 1,525,480 9.73 1,525,477 13.77 1,525,480 9.22 1,525,480 12.41 1,525,477 19.71

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 886,112 4.75 886,112 5.65 886,091 8.00 886,112 5.35 886,112 7.21 886,091 11.45
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยโดยไม่สูญเสียอ านาจควบคุม 12,904 0.07 12,904 0.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญา
    แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
    ท่ีบริษทัฯซ้ือในราคาท่ีต  ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี 6,238 0.12 6,238 0.14 6,238 0.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 13,141 0.07 4,645 0.03 0 0.00 13,141 0.08 4,645 0.04 0 0.00
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
    จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 140,503 0.75 115,503 0.74 94,203 0.85 140,503 0.85 115,503 0.94 94,203 1.22
    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,024,809 10.85 1,598,219 10.19 1,041,661 9.40 2,032,967 12.28 1,794,744 14.60 1,362,538 17.60
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (184,521) (0.99) (135,290) (0.86) (239,756) (2.16) (4,642) (0.03) (5,709) (0.05) (10,157) (0.13)

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั 4,424,666 23.70 4,013,811 25.59 3,313,914 29.92 4,593,561 27.76 4,320,775 35.14 3,858,152 49.84
ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 618,026 3.31 594,364 3.79 582,798 5.26 0 0.00 0 0.00 0 0.00

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 5,042,692 27.01 4,608,175 29.38 3,896,712 35.18 4,593,561 27.76 4,320,775 35.14 3,858,152 49.84
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 18,669,754 100.00 15,685,748 100.00 11,075,866 100.00 16,549,182 100.00 12,294,841 100.00 7,740,769 100.00
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %
รายไดจ้ากการขายและบริการ 37,663,155 100.00 22,303,812 100.00 25,790,960 100.00 35,898,368 100.00 6,887,663 100.00 8,332,872 100.00
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 36,561,709 97.08 21,045,411 94.36 24,175,621 93.74 35,578,645 99.11 6,012,276 87.29 7,604,334 91.26
ก าไรขั้นต้น 1,101,446 2.92 1,258,401 5.64 1,615,339 6.26 319,723 0.89 875,387 12.71 728,538 8.74
ค่าใชจ่้ายการขายและบริหาร 702,921 1.87 713,057 3.20 679,512 2.63 446,821 1.24 415,588 6.03 365,262 4.38

ก าไรจากการขายและให้บริการ 398,525 1.06 545,344 2.45 935,827 3.63 -127,098 -0.35 459,799 6.68 363,276 4.36
รายได้อื่น

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 0.00 221,736 0.62 255,339 3.71 93,599 1.12
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 567,189 1.51 26,143 0.12 431,000 1.67 517,222 1.44 0 0.00 45,255 0.54
ค่าชดเชยรับจากขอ้เรียกร้องค่าเสียหาย 50,309 0.13 609,091 2.73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อ่ืน ๆ 98,310 0.26 80,762 0.36 76,307 0.30 99,433 0.28 80,534 1.17 82,913 1.00

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น

หน้ีสงสยัจะสูญ(กลบัรายการ) 31,475 0.08 3,520 0.02 8,755 0.03 -7,227 -0.02 18,281 0.27 4,770 0.06

ขาดทุนจากการเรียกเงินค ้าประกนัจากธนาคาร 0 0.00 0 0.00 5,313 0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48,453 0.70 0 0.00
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9,568 0.03 198,935 0.89 0 0.00 0 0.00 95,885 1.39 0 0.00
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -35,323 -0.09 -33,952 -0.15 -5,070 -0.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินและอ่ืนๆ 20,834 0.06 1,183 0.01 0 0.00 0 0.00 1,183 0.02 0 0.00

ก าไรจากการด าเนินงาน 1,087,779 2.89 1,091,654 4.89 1,434,136 5.56 718,520 2.00 631,870 9.17 580,273 6.96
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

'ตารางสรุปงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 (ต่อ)

2555 % 2554 % 2553 % 2555 % 2554 % 2553 %
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษเีงินได้และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,087,779 2.89 1,091,654 4.89 1,434,233 5.56 718,520 2.00 631,870 9.17 580,273 6.96

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 282,340 0.75 238,334 1.07 280,935 1.09 225,095 0.63 133,303 1.94 118,424 1.42
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 129,590 0.34 291,720 1.31 118,735 0.46 39,518 0.11 45,061 0.65 56,515 0.68

ก าไร(ขาดทุน)หลงัภาษเีงินได้ 675,849 1.79 561,600 2.52 1,034,562 4.01 453,907 1.26 453,506 6.58 405,334 4.86

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 33,575 0.09 -16,258 -0.07 26,799 0.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ก าไร(ขาดทุน)จากกจิกรรมตามปกติ 642,274 1.71 577,858 2.59 1,007,763 3.91 453,907 1.26 453,506 6.58 405,334 4.86
รายการพิเศษสุทธิ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

ก าไร ( ขาดทุน )สุทธิ 642,274 1.71 577,858 2.59 1,007,763 3.91 453,907 1.26 453,506 6.58 405,334 4.86

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 4.21 0.00 3.79 0.00 6.61 0.00 2.98 0.00 2.97 0.00 2.66 0.00
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 152,548 0.00 152,548 0.00 152,548 0.00 152,548 0.00 152,548 0.00 152,548 0.00
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั(หุ้น) 152,548 152,548 152,548 152,548 152,548 152,548
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2555  2554 และ 2553

2555 2554 2553 2555 2554 2553
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
หุ้นสามญั

ยอดตน้งวด 1,525,481 1,525,477 1,525,477 1,525,481 1,525,477 1,525,477
ออกหุ้นเพ่ิมทุน 4 0 4 0
ยอดปลายงวด 1,525,481 1,525,481 1,525,477 1,525,481 1,525,481 1,525,477

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ยอดตน้งวด 886,112 886,091 886,091 886,112 886,091 886,091
ลดส่วนเกินหุ้นสามญัเพ่ือลา้งขาดทุนสะสมและออกหุ้นเพ่ิมทุน 21 0 21 0
ยอดปลายงวด 886,112 886,112 886,091 886,112 886,112 886,091

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น
ยอดตน้งวด 0 0 0 0 0 0
ค่าหุ้นเพ่ิมทุนรับล่วงหนา้ 0 0 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 0 0 0 0 0 0

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 (129,581) (229,599) (45,965) 0 0 0
เพ่ิมระหว่างงวด (50,297) 100,018 (183,634) 0 0 0
ยอดปลายงวด (179,878) (129,581) (229,599) 0 0 0

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม
ยอดตน้งวด (5,709) (10,157) (14,510) (5,709) (10,157) (14,510)
เพ่ิมระหว่างงวด 1,066 4,448 4,353 1,066 4,448 4,353
ยอดปลายงวด (4,643) (5,709) (10,157) (4,643) (5,709) (10,157)
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

2555 2554 2553 2555 2554 2553
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแลว้
ส ารองตามกฎหมาย

ยอดตน้งวด 115,503 94,203 73,803 115,503 94,203 73,803
รายการจดัสรรส ารอง 25,000 21,300 20,400 25,000 21,300 20,400
ยอดปลายงวด 140,503 115,503 94,203 140,503 115,503 94,203

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

ยอดตน้งวด 1,598,316 1,041,758 110,853 1,794,744 1,362,538 1,025,362
ก าไร (ขาดทุน) ประจ าปี 642,274 577,858 1,007,763 453,907 453,506 405,334
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 0 0 (56,458) 0 0 (47,758)
เงินปันผลจ่าย (190,684) 0 0 (190,684) 0 0
ส ารองตามกฎหมาย (25,000) (21,300) (20,400) (25,000) (21,300) (20,400)
ยอดปลายงวด 2,024,906 1,598,316 1,041,758 2,032,967 1,794,744 1,362,538

ส่วนของผู้มส่ีวนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย
ยอดตน้งวด 594,365 582,798 584,895 0 0 0
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนกังาน 0 0 (2,097) 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6) (33,802) 0 0 0 0
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 23,668 8,357 0 0 0 0
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียของบริษทัในบริษทัยอ่ยโดยไม่เสียการควบคุม 0 37,012 0 0 0 0
ยอดปลายงวด 618,027 594,365 582,798 0 0 0

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียของบริษทัในบริษทัย่อยโดยไม่เสียการควบคุม 12,904 12,904 0 0 0 0
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 13,141 4,645 0 13,141 4,645 0

26,045 17,549 0 13,141 4,645 0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,042,791 4,608,274 3,896,809 4,593,561 4,320,776 3,858,152
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553

2555 2554 2553 2555 2554 2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 805,439 853,320 607,479 493,425 498,567 559,644
ปรับกระทบยอดก าไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายการตดัจ าหน่าย 418,850 405,168 366,669 80,230 85,033 88,744
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ( กลบัรายการ ) 31,475 3,518 (13,481) (7,228) 18,281 (3,300)
ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง ( กลบัรายการ ) 1,081 (945) (610,110) 561 (149) (3,763)
ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1,177 173 103 0 0 0
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยร์อการขายและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9,568 198,935 0 0 95,885 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 0 0 0 (221,736) (255,339) (3,575)
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 20,835 1,183 0 0 1,183 0
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (46,386) (77,495) (1,079) (22,932) (7,970) (1,703)
ก าไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 0 0 0 (26,660) 0 0
โอนกลบัค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดินและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน 0 0 (8,718) 0 0 0
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,269 10,136 0 8,125 8,035 0
ก าไรจากการขายอุปกรณ์ (2,761) (15,455) (15,212) (3,055) (12,273) (12,348)
รายการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 8,496 4,645 0 6,065 3,259 0
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัและบริษทัร่วม (35,323) (33,952) (1,903) 0 0 0
เจา้หน้ีตามสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 0 0 99,622 0 0 0
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 250,515 212,689 234,612 204,794 130,011 96,494
ขาดทุนของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 0 0 118,694 0 0 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (17,216) 35,997 0 (11,044) 6,366 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 25,144 (183,430) 0 25,144 (39,794) 0
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืม 22,638 (9,934) 0 11,665 0 0
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

             และหนีสิ้นด าเนินงาน 1,503,801 1,404,553 776,676 537,354 531,095 720,193
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

2555 2554 2553 2555 2554 2553

สินทรัพยจ์ากการด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีและตัว๋เงินรับการคา้ (1,737,761) (1,696,433) (944,565) (3,815,246) (576,801) (669,555)
สินคา้คงเหลือ (1,293,721) (2,255,018) (2,396,996) (1,651,201) (4,502,344) 84,747
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (73,573) 6,331 88,601 (23,105) (11,749) (2,831)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (93,104) 3,362 (40,667) 9,568 (17,234) 16,838

หน้ีสินจากการด าเนินงาน เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,280,790) 2,755,430 170,050 (621,566) 2,474,130 9,296
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (78,365) (124,906) 329,505 (35,731) 24,826 74,990
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0 0 0 0 0 0

เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (3,053,513) 93,319 (2,017,295) (5,599,927) (2,078,077) 233,678
จ่ายดอกเบ้ีย (260,374) (214,252) (257,864) (210,801) (129,362) (97,548)
จ่ายภาษีเงินได้ (38,477) (110,009) (91,237) (20,239) (53,213) (59,816)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน (3,352,364) (230,942) (2,366,396) (5,830,967) (2,260,652) 76,314

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย ณ วนัรวมกิจการ 0 0 0 0 0 0
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 0 0 0 0 0 0
เงินรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกูช้นิดทยอยคืนเงินตน้ 0 1,341 2,205 0 1,341 2,205
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 66,065 56,134 240,162 0 0 0
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 0 992,746 (3,549,535)
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย 0 0 0 (98,000) (49,000) (162,760)
เงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 0 0 0 968 0 0
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

2555 2554 2553 2555 2554 2553

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน 0 0 0 0 0 0
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ(เพ่ิมข้ึน) 0 0 0 0 0 (165,704)
เงินสดรับคืนค่าหุ้นจากการเลิกบริษทัยอ่ย 0 0 0 0 0 67,902
เงินรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย 0 0 0 800,000 0 0
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย 0 0 0 204,947 236,419 0
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม 16,789 18,921 3,575 16,789 18,921 3,575
ซ้ือซอฟตค์อมพิวเตอร์ (17,213) (1,721) (558) (16,689) (1,706) (558)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (725,052) (624,844) (499,727) (38,721) (74,200) (5,009)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,613 32,932 21,492 3,330 18,426 17,502
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 0 0 0 (15,000) (20,266) 0

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (652,798) (517,237) (232,749) 857,624 1,122,681 (3,792,382)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,483,942 1,520,709 2,736,979 5,824,947 1,851,397 3,878,268
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง 0 0 0 0 (94,300) 2,033
เงินสดจ่ายช าระตามสญัญาเช่าการเงินเช่าซ้ือทรัพยสิ์น (9,453) (9,376) (25,322) (4,950) (5,322) (14,747)
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 700,128 799,432 179,285 0 0 18,167
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,244,331) (841,288) (529,563) (1,042,383) (203,633) (179,845)
เงินรับสุทธิจากการเพ่ิมทุน 0 25 0 0 25 0
รับเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นสามญั 0 0 0 0 0 0
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุ้น (190,644) 0 0 (190,644) 0 0
เงินปันผลจ่ายผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6) (33,802) (5,664) 0 0 0
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 3,739,636 1,435,700 2,355,715 4,586,970 1,548,167 3,703,876
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                   แบบ 56-1 

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

2555 2554 2553 2555 2554 2553

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3,303 14,378 7,309 0 0 0
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (262,223) 701,899 (236,121) (386,373) 410,196 (12,192)
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นปี ณ 1 มกราคม 1,002,022 300,123 536,244 430,514 20,318 32,510
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี ณ 31 ธันวาคม 739,799 1,002,022 300,123 44,141 430,514 20,318

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด

0 0 0 0 0 0
    รายการซื้อสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงินโดยการเช่าซื้อ 6,812 9,309 4,887 5,927 7,776 4,887
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยงัไม่ได้จ่ายช าระ 15,080 3,318 0 0 0 0
      รายการหกักลบเงินปันผลรับกบัเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย 0 0 0 0 192,499 0
      รายการโอนหน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้นจากะนาคารใหบ้ริษทัยอ่ยโดยหกักลบกบับญัชีลูกหน้ี 0 0 0 0 2,294,751 0
      รายการหกักลบเงินรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ยกบับญัชีเจา้หน้ี 0 0 0 125,690 0 0
     รายการแปลงลูกหนีเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 0 0 0 0 0 1,325
     เงินโอนรับจาก Aras เป็นเงินเพิ่มทุนโดยผู้มส่ีวนได้เสียที่ไม่มอี านาจควบคุมของบริษทัย่อย 0 49,916 0 0 0 0
     รายการแปลงหนีเ้งินให้กู้ยมืแก่บริษทัย่อยเป็นเงินลงทุน 0 0 0 0 0 0
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                           แบบ 56-1

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

2553 2554 2555
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.51                   1.34                  1.19                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 1.02                   0.89                  0.80                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) (0.41)                  (0.04)                (0.35)                

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 11.83                 7.84                  9.24                  

ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เฉล่ีย (Days) 30.43                 45.91                38.97                

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 5.94                   4.55                  5.71                  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 60.62                 79.16                63.04                

อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 48.84                 9.94                  12.85                

ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 7.37                   36.21                28.01                

Cash Cycle (Days) 83.68                 88.86                74.00                

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 6.26% 5.64% 2.92%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 5.56% 4.89% 2.89%

อตัราก าไรอ่ืน (%) -1.62% -2.23% -1.62%

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) -165.01% -21.16% -308.18%

อตัราก าไรสุทธิ (%) 3.91% 2.59% 1.71%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 31.10% 13.59% 13.31%

อัตรำส่วนประสิทธิภำพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.66% 4.32% 3.74%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 30.35% 23.95% 24.00%

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 2.26                   1.72                  2.23                  

อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 1.96                   2.40                  2.70                  

อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) (5.76)                  2.62                  (9.36)                

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) 10.16                 (0.25)                (1.09)                

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 32.99%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                           แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทร่วม และบริษัทย่อย

2553 2554 2555
ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 23.78                 30.21                33.06                

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 6.61                   3.79                  4.21                  

เงินปันผลต่อหุ้น -                     -                   1.25                  

อัตรำกำรเติบโต

สินทรัพยร์วม (%) -14.11% 41.62% 19.02%

หน้ีสินรวม (%) -26.29% 54.30% 23.01%

รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) 83.06% -13.52% 68.86%

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 13.78% 4.94% -1.42%

ก าไรสุทธิ (%) 104.06% -42.65% 11.15%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                           แบบ 56-1

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคญั  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2553 2554 2555
อัตรำส่วนวดัสภำพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Times) 1.79                   1.22                  1.12                  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (Times) 1.02                   0.95                  0.83                  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (Times) 0.02                   (0.64)                (0.71)                

อตัราส่วนหมุนเวียนของลูกหน้ีการคา้ (Times) 6.55                   5.10                  14.90                

ระยะเวลาในการเก็บหน้ี เฉล่ีย (Days) 54.94                 70.60                24.16                

อตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ (Times) 34.69                 2.37                  6.33                  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (Days) 10.38                 152.17              56.84                

อตัราหมุนเวียนของเจา้หน้ีการคา้ (Times) 20.75                 3.54                  13.74                

ระยะเวลาในการช าระหน้ี (Days) 17.35                 101.71              26.21                

Cash Cycle (Days) 47.97                 121.07              54.79                

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 8.74% 12.71% 0.89%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.96% 9.17% 2.00%

อตัราก าไรอ่ืน (%)

อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 13.15% -357.77% -811.52%

อตัราก าไรสุทธิ (%) 4.86% 6.58% 1.26%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) 11.00% 11.09% 10.18%

อัตรำส่วนประสิทธิภำพ

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.44% 4.53% 3.15%

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 70.01% 95.39% 107.21%

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Times) 0.94                   0.72                  2.55                  

อัตรำส่วนนโยบำยทำงกำรเงิน

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Times) 0.99                   1.85                  2.60                  

อตัราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบ้ีย (Times) 3.45                   (14.25)              (23.70)              

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพนั (Times) (0.02)                  (0.85)                (1.07)                

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 0.00% 0.00% 42.04%
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                            แบบ 56-1

ข้อมูลต่อหุ้นและอัตรำกำรเจริญเติบโต  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกัด (มหำชน)

2553 2554 2555
ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น 25.48                 28.32                30.11                

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.66                   2.97                  2.98                  

เงินปันผลต่อหุ้น -                     -                   1.25                  

อัตรำกำรเติบโต

สินทรัพยร์วม (%) -26.58% 58.83% 34.60%

หน้ีสินรวม (%) -45.48% 105.38% 49.93%

รายไดจ้ากการขายหรือบริการ (%) 40.50% -17.34% 421.20%

ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน (%) 5.30% 13.78% 7.52%

ก าไรสุทธิ (%) -14.16% 11.88% 0.09%

108

 

 

 

 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                    แบบ 56-1

แบบยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2555

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)

รายการ
ท่ี

ช่ือบริษทัผูจ่้าย

1 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั
 (มหาชน)

2 บริษทั สุราษฎร์บิทูเมน จ ากดั

3 บริษทั เรยโ์คล แอสฟัลท ์
จ  ากดั

4 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั

5 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั

6 บริษทั ทิปโกม้ารีไทม ์จ  ากดั

7 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ  ากดั

8 บริษทั เดลตา้ ชิปป้ิง จ  ากดั

9 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ  ากดั
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ช่ือผูส้อบบญัชี

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนางสาวศิราภรณ์ 
เอ้ืออนนัตก์ุล)
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั (โดยนายศุภชยั 
ปัญญาวฒัโน)

500,000

1,050,000

300,000

240,000

220,000

240,000

315,000

4,855,000รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบญัชี (บาท)

1,900,000

90,000

 

 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                      แบบ 56-1

ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee)

ส่วนทีต้่อง

จ่ายในอนาคต

บริษทั ส านกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จ  ากดั

(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน)
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จ  ากดั

(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน)
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จ  ากดั
(โดยนายศุภชยั ปัญญาวฒัโน)

13 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั
 (มหาชน)

ท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากร บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์
ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั

                44,000 140,000          

14 บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั
 (มหาชน)

ท่ีปรึกษาเพ่ือพฒันาใหใ้ช้
มาตรฐานการบญัชีสากลในการ
จดัท ารายงานทางการเงิน

บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั คอร์
ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั

              400,000 585,000          

15 บริษทั ไทยบิทูเมน จ ากดั ท่ีปรึกษาดา้นภาษีอากร บริษทั เอินส์ท แอนด ์ยงั     
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จ ากดั

              300,000 -

              744,000            845,000

ขอ้มลูขา้งตน้ 

 ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ 
 ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัขา้พเจา้และส านกังาน
 สอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดัท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้

 ไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น กล่าวคือ 
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดงค่าตอบแทนสอบบญัชี 
และค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายใหข้า้พเจา้ ส านกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการ
 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และส านกังานสอบบญัชีดงักล่าวท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

                        ลงช่ือ ..............................................................
                                                                          (ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล) 

      สงักดั บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ  ากดั (มหาชน)
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ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น
ส่วนทีจ่่ายไปใน

ระหว่างปีบัญชี

รวมค่าตอบแทนส าหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)

11 บริษทั ทาสโก ้ชิปป้ิง จ  ากดั สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน

  -              40,000

12 บริษทั อลัฟ่า มารีไทม ์จ  ากดั

10 บริษทั บิทูเมน มารีน จ ากดั

รายการ

ที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย

ประเภทของงานบริการอื่น 

(non-audit service) ช่ือผู้สอบบัญชี

สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน

  -              40,000

สอบทานการปฏิบติัตาม
เง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน

  -              40,000

 

 



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                แบบ 56-1 

 

111 

12. ข้อมูลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง  
-ไม่มี- 
 

 



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                               แบบ 56-1 
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ส่วนที่ 2 
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ และดว้ยความ

ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่
ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจวา่บริษทั
ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้รวมทั้ง
ควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่อการจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ 2556 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรอง
ความถูกตอ้งแลว้ บริษทัไดม้อบหมายใหน้ายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไว้
ทุกหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ก ากบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่
ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 
                             ช่ือ                                                       ต  าแหน่ง                                               ลายมือช่ือ** 

1.  นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์       กรรมการผูจ้ดัการ       ........................................ 
2.  นายจา๊คส์  มาร์แชล               กรรมการบริหาร                    .........................................       
         

                            ช่ือ                                                        ต  าแหน่ง                                              ลายมือช่ือ 
ผูรั้บมอบอ านาจ นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร        เลขานุการบริษทั                     ........................................ 
*ใหแ้นบเอกสารหลกัฐานประกอบดว้ย 
** พร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) 
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รายละเอยีดเกี่ยวข้องของกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้ 
 
นางอนุรัตน์  เทียมทัน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อาย ุ64 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• M.S. (Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA 
• วท.บ. สาขาวชิาเคมี (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ /สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2547   Director Certification Program (DCP) 
2544   Chairman 2000 

หุ้นในบริษัท  
1,000,000 หุน้ (0.66%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
พี่สาวของภรรยานายสมจิตต ์เศรษฐิน และพี่สาวของนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร 

ประสบการณ์การท างาน 
2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ ทรานสปอร์ตแอนดเ์ทอร์มินอล จ ากดั 
2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์ เทอร์มินอลจ ากดั 
2546 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  
2538 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 

 
นายสมจิตต์  เศรษฐิน 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อาย ุ61 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• B.S. Business Administration Babson College, MA, USA 
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การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
2546   Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
2,000,016 หุน้ (1.311%) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
นอ้งเขยนางอนุรัตน์ เทียมทนัและนายสิทธิลาภ ทรัพยส์าคร 

ประสบการณ์การท างาน 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั ทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน)  
2544 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / บริษทั ทิปโก ้- แอสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2529 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2523 - 2529     ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายสินเช่ือ / ธนาคารเชส แมนฮตัตนั สาขาไทเป 

 

นายจ๊าคส์  ปาสตอร์ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อาย ุ58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA 
• Ecole Nationale Suprieure d’ Arts et Metiers 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- 

หุ้นในบริษัท 
- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 

ประสบการณ์การท างาน 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั ไทยสเลอร่ีซิล จ ากดั  
2543 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั มหาชน) 
2536 - ปัจจุบนั Asia Area Manager / Colas S.A. 
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นายชัยวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อาย ุ53 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2546   Director Certification Program (DCP) 
หุ้นในบริษัท 

- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

- 
ประสบการณ์การท างาน 

2545 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
2539 - 2545     ผูจ้ดัการอาวุโสสายการตลาด / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2533 - 2539     ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายผลิต / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

นายปานเฉลมิ  สุธาธรรม 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ60 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, CT, USA 
• B.S. Accounting, Babson College, Wellesley, MA, USA 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2549 : Audit Committee Program (ACP)  
• 2548 : Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท  
-  
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
- 

ประสบการณ์การท างาน 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน)  
2530 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั บุญมิตรบิลด้ิง จ  ากดั 

 
นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อาย ุ62 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Ecole Supérieure des Travaux Publics 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- 
หุ้นในบริษัท  

- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

- 
ประสบการณ์การท างาน 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบนั Chairman and Chief Executive Officer/COLAS Group 
2548 - 2550 Chairman and Chief Executive Officer / SAUR Group International Group 
2545 - 2548    Chief Executive Officer / SAUR Group International Group 
2544 - 2545   Chief Operating Officer / BOUYGUES CONSTRUCTION Energy Services 

 
นายโก บัน เฮ็ง 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ62 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore 
• Bachelor’s Degree in Applied Chemistry 
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การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- 

หุ้นในบริษัท  
- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
  - 
ประสบการณ์การท างาน 

2546 - 2554   กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / Singapore Petroleum Company (SPC) 
 

นายชายน้อย  เผือ่นโกสุม 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ62 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (หลกัสูตร วตท. รุ่นท่ี  9) 
• ประกาศนียบตัรชั้นสูง สถาบนัพระปกเกลา้ 
• หลกัสูตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 6 
• ปริญญาโทการบริหาร สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
• Bachelor Degree in Higher Accounting, California College of Commerce, USA 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2554 Financial Institutions Governance Program รุ่น 3/2011 
• 2550 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 63/2007 

หุ้นในบริษัท  
- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
- 

ประสบการณ์การท างาน 
ปัจจุบนั 

  • กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอ านวยการ/สถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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• ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบนัส่ิงแวดลอ้มอุตสาหกรรม / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
• กรรมการบริษทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริษทั  เอช็เอม็ซี  โปลีเมอส์ จ ากดั 
• กรรมการบริษทั ทิสโก ้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน 
• กรรมการคณะกรรมการประสานงานการใหค้วามเห็นขององคก์ารอิสระ 
2551 - 2553 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์

และการกลัน่ จ  ากดั (มหาชน) รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) 

2550 - 2551 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/บริษทั ปตท.อะโรเมติกส์และการกลัน่ จ  ากดั 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่/บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

2543 - 2548  กรรมการอ านวยการ / บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2541 - 2548  รองกรรมการอ านวยการ / บริษทั ไทยออยล์ เพาเวอร์ จ ากดั 

 

นายนิพนธ์  สุทธิมัย 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ55 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Master Degreein Operational Research, London School of Economics, UK 
• Licencede Droit (Law), Universitéde Droit, Lyon, France 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2549  Audit Committee Program (ACP) 
• 2549  Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท 
- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
- 
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ประสบการณ์การท างาน 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร / CLY International Limited 
2548 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา / บริษทั ไทยแอร์คาโก จ ากดั 
2542 - ปัจจุบนั Associate Director / บริษทั จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ  ากดั 

 

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ58 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• M.B.A. Finance, ESCP-EAP 
• Bachelor Degree in Math and  Science 
• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2553  Director Accreditation Program (DAP) 

หุ้นในบริษัท  
- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
- 

ประสบการณ์การท างาน 
2552 - ปัจจุบนั  Vice President of FrancoThai Chamber of Commerce - in charge of HR 

Committee 
2551 - 2552 President of French International School of Bangkok 
2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator / FP Coaching to Lead (Thailand) 

 
นายนพพร  เทพสิทธา 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
อาย ุ58  ปี 
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คุณวุฒิทางการศึกษา 
• วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
• 2555  Audit Committee Effectiveness Seminar  
• 2548  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 43  

หุ้นในบริษัท  
- 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
- 

ประสบการณ์การท างาน 
• กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / บริษทั ยเูนียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั  
   (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการริตรวจสอบ / บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั      
  (มหาชน) 
• รองประธานสภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการ Global  
   Logistics / สภาผูส่้งสินคา้ทางเรือแห่งประเทศไทย 
• กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก และคณะกรรมการก ากบั 
   การศึกษาโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดว้ยรถบรรทุก / กรมการขนส่งทางบก   
   กระทรวงคมนาคม 
• ประธานชมรมวชิาชีพการจดัการซพัพลายเชน  (Council On Supply Chain Management  
   Professional Thailand Roundtable) 
2547 - 2554 กรรมการบริหารและรองประธานอาวโุสการจดัส่ง / บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง  

จ ากดั (มหาชน) 
2547 - 2554 กรรมการบริหาร และ รองประธานอาวุโส การจดัส่ง / บริษทั ปูนซีเมนต ์

นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2545 - 2546  ผูจ้ดัการฝ่ายจดัส่ง / บริษทั ปูนซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
2543 - 2544  กรรมการบริหาร / บริษทั ทีซีซีโฮลด้ิง จ ากดั  
2542 - 2543  ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั คา้สากลซิเมนตไ์ทย จ ากดั / กลุ่มซิเมนตไ์ทยดิส 

ทริบิวชัน่ เครือซิเมนตไ์ทย 
2541 - 2542  กรรมการผูจ้ดัการ / บริษทั บางซ่ือขนส่ง จ ากดั (ปัจจุบนั ใชช่ื้อ บริษทั เอสซีจีโล 

จิสติกส์ จ ากดั) กลุ่มซิเมนตไ์ทยดิสทริบิวชัน่ เครือซิเมนตไ์ทย 
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นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อาย ุ62 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• B.S. Business Administration, Babson College, MA, USA 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- 
หุ้นในบริษัท  

1,000,000 หุน้ (0.66%) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร   

พี่ชายภรรยาของนายสมจิตต ์เศรษฐิน 
ประสบการณ์การท างาน 

2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ / บริษทัทิปโกฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั เอกชยัคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 
2544 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) 
2541 - ปัจจุบนั กรรมการ / บริษทั สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอรตแอนด์เทอร์มินอล จ ากดั 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ/บริษทั ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 

 

นายจ๊าคส์  มาร์แชล 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและกฎหมายระหวา่งประเทศ 
อาย ุ47 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Corporate Finance Dauphine University 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- 
หุ้นในบริษัท  

- 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
 - 
ประสบการณ์การท างาน 

2543 - 2554 International Finance Manager / COLAS SA. ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 
2539 - 2543  Deputy International Finance Manager COLAS SA. ปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

 

นายจ๊าคส์  ลอีอสท์ 
กรรมการ 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
อาย ุ60 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Engineering Degree from Ecole Centrale Lille 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- 
หุ้นในบริษัท  

- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

- 
ประสบการณ์การท างาน 

2553 - ปัจจุบนั International Managing Director/Colas Group 
2545 - 2553 Chairman and CEO/SAIPEM SA 
2544   CEO / Bouygues Offshore  
2539 - 2543  COO / Bouygues Offshore  
2537 - 2538  Vice President (Africa, North Sea and Mexico) / Petromar 
2532 - 2536  Vice President (Africa) / Petromar 
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นายอูกส์  เดอชอง 
กรรมการบริหาร 
กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ผูอ้  านวยการกิจการร่วมคา้และสาขาต่างประเทศ 
อาย ุ44 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• Masters degree in public and maritime works 
• Civil Engineering Option, University of Technology Degree 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
  - 
หุ้นในบริษัท  

- 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  

- 
ประสบการณ์การท างาน 

2554 - ปัจจุบนั Operations Manager/Colas Asia area 
2547 - 2554 Managing Director/Colas South Africa (Pty) Ltd 
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นายอูกส์  เดอชอง // / / / / / / /  /         / 
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นางสาวอชัฌา  รัตนต์ระกลูทิพย ์  / / /  / / /           / 

นายโก๊ะ ไล ้ฮวด           / /        

  X=ประธานกรรมการ  /=กรรมการ  //=กรรมการบริหาร                      131 



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                          แบบ 56-1 

 

 

เอกสารแนบ 3 อ่ืน ๆ 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน 
ซ่ึงเป็นผูท่ี้ทรงคุณวฒิุและมีประสบการณ์ดา้นกฎหมาย การบริหารธุรกิจ การบญัชี การจดัการ และวศิวกรรม โดยมี นาย
นิพนธ์ สุทธิมยั เป็นประธานกรรมการ และ นายปานเฉลิม สุธาธรรม นายนพพร เทพสิทธา และนายชายน้อย เผื่อน
โกสุม เป็นกรรมการ โดยนายนพพร เทพสิทธา และนายชายน้อย เผื่อนโกสุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบในระหวา่งปี 2555 แทนกรรมการ 2 ท่านท่ีครบวาระ คือ นายพหล จินดากุล และนายทวิสิน เทพหัสดิน ณ 
อยธุยา 
 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึง
การยึดมัน่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงสอดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ตลท.)  เน่ืองจากกิจการของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) มีการเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง (โดยเฉพาะการตลาด
ในต่างประเทศ) คณะกรรมการตรวจสอบจึงเน้นการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการมีระบบการ
ตรวจสอบภายในท่ีดี โดยสรุปไดด้งัน้ี 

 เน้นการควบคุมในเชิงป้องกนั เช่นเดียวกบัการส่งเสริมให้ใช้วิธีปฏิบติัเยี่ยงธุรกิจชั้นน าในการสอบทาน
งานตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการพฒันาในการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน (โดยเฉพาะในการลดขอ้ผิดพลาดให้เหลือ
นอ้ยท่ีสุด) 

 ส่งเสริมการจดัการความเส่ียงใหเ้ป็นแนวปฏิบติัในการตรจสอบภายในของบริษทั 
 

โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม  9 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ผูส้อบบญัชี และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามสรุปขา้งล่างน้ี 
 

 เข้าร่วมประชุมโดย 

 ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบภายใน 

การประชุมประจ าเดือน 4 - 5 

การประชุมประจ าไตรมาส 3 3 3 

การประชุมประจ าไตรมาส 
(โดยไม่มีผู้บริหาร) - 1 1 
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การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2555 ของบริษทั ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ  ากดั (มหาชน) และงบการเงินรวม ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี อีกทั้งไดห้ารือกบัผูส้อบบญัชีเพื่อ
ยืนยนัความถูกตอ้งครบถว้นของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบญัชีท่ีส าคญั ความเพียงพอของวิธีการบนัทึกบญัชี 
ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้นเพียงพอ และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี เพื่อให้
มัน่ใจว่าการจัดท างบการเงินของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความพอใจในระบบบญัชีและงบการเงินมีความถูกตอ้งและเช่ือถือได้ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอและทนัเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน 
 
การบริหารความเส่ียง 

ในปี 2555 บริษทัฯริเร่ิมโครงการการบริหารความเส่ียงองคก์ร (ERM) มาใชอ้ยา่งทัว่ถึงในองคก์ร รวมถึงการ
สร้างกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเส่ียงและขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง จนกระทัง่ปลายปี 2555 ไดมี้การจดัท าทะเบียนขอ้มูลความเส่ียงเบ้ืองตน้เพื่อท่ีจะเนน้ให้เห็นถึง
ความเส่ียงท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อองคก์ร ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้นให้มัน่ใจว่าความเส่ียงหลกัไดร้วบรวมไวอ้ยา่ง
เป็นท่ีพอใจในแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2556 
 
สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อยในปี 2555 โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความพอใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ียงัไดมี้การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และมีความเห็นว่าบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เหมาะสม 
และมีประสิทธิผล 
 
การสอบทานการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่าบริษทัฯมีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กฎระเบียบ(รวมทั้ง
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) และขอ้ผกูพนัท่ีบริษทัฯมีไวก้บับุคคลภายนอก และรายการธุรกิจกบั
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัไดเ้ปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ



 
บริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                                                                                          แบบ 56-1 

 

 

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกบัผูส้อบบญัชีว่า รายการธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตกลงกันในการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ 

 
การก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และความส าเร็จของงานการตรวจสอบภายใน
กบัแผนการตรวจสอบประจ าปี งานการตรวจสอบบรรลุความส าเร็จเป็นไปตามแผนงานการตรวจสอบ ส่วนงานการ
ตรวจสอบท่ียงัปฏิบติัยงัไม่ส าเร็จภายในปีจะถูกน าไปรวมในแผนการตรวจสอบส าหรับปีต่อไป โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งเน้นไปยงัการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการต่อการจดัการความเส่ียงต่างๆให้ส าเร็จภายในก าหนดเวลา
และมีผลเป็นท่ีน่าพอใจตามท่ีฝ่ายจดัการไดใ้หค้  ามัน่ไว ้
 
การพจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2556 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจาณาแต่งตั้งบริษทัส านกังาน เอินส์ทแอนดย์งั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
อีก 1 ปี และค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2556 และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯเพื่อพิจารณาและขอขออนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ต่อไป 

 
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบท่ีมุ่งเนน้การ

จดัการความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบมีความมัน่ใจวา่การมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบท่ีมุ่งเน้น
การจดัการความเส่ียงจะส่งผลให้บริษทัฯมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความพอใจวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการจดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้ง ระบบบญัชีมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้
และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

 
 
 

(นายนิพนธ์ สุทธิมยั) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 




