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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
10 1. โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั
32 2. การบริหารความเสีย่ ง 									
42 3. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน 							
66 4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ				
69 5. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำ�คัญอืน่

ส่วนที่ 2 การกำ�กับดูแลกิจการ
72 6. นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
96 7. โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญเกีย่ วกับ
คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอืน่ ๆ

112 8. การขับเคลือ่ นธุรกิจเพือ่ ความยัง่ ยืน 						
132 9. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
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ส่วนที่ 3 รายงานของผ้สู อบบัญชี และงบการเงินรวม
140 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินรวม
226 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม
ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำ�บัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน
กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

249 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
250 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

251 เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

254 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

รายงานประจ�ำปี 56-1 One Report ฉบับนี้ อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของ 56-1 One Report และคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่
อ้างอิงนั้น
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สารจากประธานกรรมการ

		 ปี 2564 เป็นปีที่บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เผชิญกับสถานการณ์ท้าท้ายต่าง ๆ
หลายด้าน กล่าวคือ บริษทั ฯ ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และมาตรการป้องกันต่าง ๆ ทีท่ ำ�
ให้ตอ้ งชะลอกิจกรรมการซ่อมและสร้างถนนในหลายประเทศ และจากอุปสงค์และราคาน�้ำมันดิบทีป่ รับตัวสูงขึน้
ตามสภาวะการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางมะตอย รวมถึง
ข้อจ�ำกัดในการซือ้ น�ำ้ มันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ตัง้ แต่ปลายปี 2563 ทีผ่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม ผมมีความยินดี
เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะรายงานให้ทราบว่า ภายใต้การบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ลดผลกระทบจากสภาวะท้าทาย
ดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถสร้างรายได้สูงถึง 27,053 ล้านบาท และก�ำไรสุทธิ 2,220 ล้านบาท
		 ผลการด�ำเนินงานที่น่าพึงพอใจเกิดจาก 1) ความส�ำเร็จในการจัดหาน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์พลอยได้
(“Feedstock”) จากโรงกลั่นเพื่อใช้แทนน�้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา 2) โรงกลั่นน�้ำมันดิบ KBC ของบริษัทฯ
สามารถน�ำน�้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาที่เก็บส�ำรองไว้ในช่วงปลายปี 2563 มากลั่นร่วมกับน�้ำมันดิบและ
Feedstock ที่ซื้อในระหว่างปีโดยยังสามารถได้ผลผลิตคือยางมะตอยที่มีคุณภาพสูงที่ต้นทุนการผลิตที่สมเหตุ
สมผล และ 3) การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขายที่มุ่งเน้นตลาดในประเทศและตลาดค้าปลีกที่ให้ผล
ตอบแทนที่ดีกว่าตลาดค้าส่งในต่างประเทศที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางสภาวะอุปทานยางมะตอยที่
ตึงตัว
		 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการขยายฐานลูกค้าส�ำหรับตลาดในประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เพิ่ม
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด (“TSS”) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในธุรกิจก่อสร้างถนน อีกจ�ำนวนร้อยละ
37.5 ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็นร้อยละ 62.5 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
การเข้าลงทุนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ สามารถน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงเทคนิคการฉาบผิว
ถนนภายใต้เครือ่ งหมายการค้ากลุม่ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ บริษทั ฯ เชือ่ ว่าการเพิม่ ศักยภาพให้กบั บุคลากรด้านการ
ขายและการตลาดให้มีองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ เทคนิค และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง จะ
ช่วยสนับสนุนต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยในอนาคต
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถยกระดับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 สนามบินนานาชาติ
สุวรรณภูมิ ซึ่งด�ำเนินการโดยบริษัทในกลุ่มและพันธมิตรทางธุรกิจ ตั้งแต่ปี 2563 ได้อีกด้วย โดยกลุ่มบริษัทฯ ใน
ฐานะผู้น�ำในตลาดให้ค�ำมั่นในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า โดย
เป็นผลมาจากการลงทุน วิจัย และการพัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง
		 นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2564 โรงกลั่น KBC ได้รับค่าสินไหมทดแทนงวดสุดท้ายจากเหตุการณ์เพลิง
ไหม้ในปี 2561 เป็นจ�ำนวนเงิน 271 ล้านบาท
		 ในด้านการบริหารจัดการ กลุม่ บริษทั ฯ ยังคงยึดมัน่ ในแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน และผมมีความยินดีทจี่ ะรายงานว่าบริษทั ฯ ได้รบั รางวัลเกียรติยศต่างๆ มากมาย กล่าวคือ ได้รบั การจัดอันดับ
ในระดับ 5 ดาว จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน (“CGR”) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (“Sustainability
Excellence Award : Highly Commended”) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินงานดีเด่น
(“Outstanding Company Performance Award”) ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาท เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ได้รบั การคัดเลือกให้อยู่
ในดัชนีหนุ้ เพือ่ ความยัง่ ยืน (“Thailand Sustainability Investment Index: THSI Index”) เป็นปีทสี่ ตี่ ดิ ต่อกัน ได้รบั
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รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยัง่ ยืน (Sustainability Disclosure
Award) จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่สามติดต่อกัน และได้รับ
การต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาค
เอกชนไทย (“CAC”) ในปี 2563
		 โดยสรุป ผมมีความยินดีที่จะรายงานต่อผู้ถือหุ้นว่า คณะ
กรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติเสนอการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีสำ� หรับ
ผลประกอบการปี 2564 ต่อผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี
2565 จ�ำนวน 1.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงิน
ปันผลที่สูงถึงร้อยละ 75 ของก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมของกลุ่มบริษัทฯ อัตราการจ่ายปันผลนี้สะท้อนถึง
ความตั้งใจที่จะสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับคัด
เลือกให้อยู่ในดัชนี SET High Dividend (“SET HD”)
ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
		 ท้ายสุด ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผม
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่
ให้การสนับสนุนบริษทั ฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึง
ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานส�ำหรับความมุ่งมั่น
ความคิดริเริม่ และการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มที่ รวมถึง
การยึดมั่นตามค่านิยมองค์กร ทีมเด่น เน้นคุณธรรม
ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาค�ำมั่นและสร้างสรรค์
เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานตลอดมาเป็นอย่างดี

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2560

2561

2562

2563

2564

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (ล้านบาท)					
รายได้รวม1/

28,598

27,742

37,026

26,291

27,210

ก�ำไรขัน้ ต้น

3,479

2,364

4,174

5,555

3,882

EBITDA2/

4,491

2,443

3,940

5,591

4,009

ก�ำไรสุทธิ

2,537

564

3,123

3,592

2,220

19,513

24,253

25,262

21,334

24,801

6,583

11,716

11,683

6,314

8,864

12,929

12,537

13,579

15,021

15,937

รวมสินทรัพย์
รวมหนีส้ นิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

อัตราส่วนทางการเงิน					
จ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อก (หุน้ )

1,562,464,570 1,573,821,570 1,576,763,070 1,578,361,570 1,578,361,570

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)

8.19

7.87

8.50

9.40

9.74

ก�ำไรสุทธิตอ่ หุน้ (บาท)

1.62

0.36

1.98

2.28

1.41

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)

1.20

0.30

1.50

1.60

1.053/

8.94%

2.09%

8.50%

13.68%

8.28%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)

20.33%

4.48%

24.22%

25.43%

14.70%

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

15.55%

4.50%

15.59%

19.25%

13.54%

0.51

0.93

0.86

0.42

0.56

อัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายได้รวม4/ (%)

อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

1/ รวมรายได้อื่น				
2/ เท่ากับก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงานของงบการเงิน				
3/ รวมเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ 0.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565				
4/ ก�ำไรสุทธิรวมถึงส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทและส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทย่อย		
5/ อัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐต่อบาทในปี 2560 2561 2562 2563 และ 2564 เท่ากับ 33.94, 32.31, 31.05, 31.29 และ
31.98 บาท ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ตามล�ำดับ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน (ล้านบาท)
กำ�ไรขั้นต้น

EBITDA1/
3,882

2564

2563

4,174

2562

2561

3,479

2560

3,592

2563

3,940

3,123

2562

2,443

2561

4,491

2560

2,220

2564

5,591

2562

2,364

2561

4,009

2564

5,555

2563

กำ�ไรสุทธิ

564
2,537

2560

1/ เท่ากับ กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานของงบการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
1.50

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
0.93

1.60

1.20

1.05

0.86
0.56

0.51

0.42

0.30
2560

2561

2562

2563

2564

2560

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

2561

2562

2563

2564

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
19.25

24.22

25.43

15.55

15.59

20.33

13.54
14.70
4.50

4.48
2560

2561

2562

2563

2564

2560
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน

1. โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ ในการดำ�เนินงาน

		 ตั้งแต่ปี 2553 กลุ่มบริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์องค์กรระยะยาวส�ำหรับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยวาง
กรอบการทบทวนกลยุทธ์องค์กรทุก ๆ 5 ปี และมุ่งเน้นที่การวางพันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินงาน เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทในระยะยาว รวมถึงท�ำให้องค์กรสามารถปรับตัวรับมือ
กับความท้าทายและความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีบทบาทส�ำคัญในการวางกลยุทธ์
องค์กร รวมถึงการติดตามความคืบหน้าแผนของกลยุทธ์ต่าง ๆ ส�ำหรับการทบทวน
		 วิสยั ทัศน์ 2568 ได้ถกู พิจารณามาจากภาพรวมในอนาคตของบริษทั ฯ ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ ความเสี่ยง และโอกาสที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่ง
แนวทางการด�ำเนินธุรกิจมีความสอดคล้องกับแผนและการจัดการทรัพยากรภายใต้การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
รวมถึงมีการดูแลและติดตามจากคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ
		 เราด�ำเนินธุรกิจและพร้อมปรับตัวให้พร้อมกับความเสี่ยงและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการทบทวนแผน
กลยุทธ์อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งมาจากการวางแผนและพิจารณาจากภาพรวมตลาด ภาพรวมธุรกิจในอนาคต แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของโลก รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงหลักจากผู้บริหารตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและส่วนงาน
กลยุทธ์องค์กร
พันธกิจ 		
		 เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
วิสัยทัศน์ 2568
		 มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืนผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์
		 บริษัทฯ พิจารณาเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เป็นทั้งหมด 6 เป้าหมาย ที่มีความสอดคล้องกับความ
ยัง่ ยืน สืบเนือ่ งจากพันธกิจแลวิสยั ทัศน์ของกลุม่ บริษทั ฯ โดยเป้าหมายดังกล่าวสะท้อนถึงแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของ
ทั้งกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้
		 1. “มุง่ สูก่ ารเป็นบริษทั ชัน้ น�ำระดับโลก” ได้รบั การยอมรับว่าเป็นผูน้ ำ� ในอุตสาหกรรม พร้อมมาตรฐานระดับสากล
		 2. “น�ำเสนอทางออกธุรกิจที่หลากหลาย” น�ำเสนอทางออกทางธุรกิจที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ
			 ของลูกค้า
		 3. “ส่งมอบนวัตกรรมที่เหนือกว่าผลิตภัณฑ์” เสริมสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
			 กระบวนการท�ำงานและการให้บริการ
		 4. “มุง่ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” ตอบสนองได้เกินความคาดหวังของลูกค้า โดยค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้า
			 ในอนาคตด้วย
		 5. “องค์กรทีข่ บั เคลือ่ นด้วยข้อมูล” ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการตัดสินใจ
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		 6. “องค์กรยั่งยืน” ส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรม ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และความปลอดภัยในองค์กร
			 ที่ยั่งยืน
		 เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจในแต่ละหัวข้อประกอบไปด้วยแผนกลยุทธ์และโครงการต่างๆ ภายในกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่
ให้สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ 2568 ในส่วนงานกลยุทธ์องค์กรมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบติดตามและตัง้ เป้าหมายในแต่ละแผนงาน
และรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ

คุณค่าหลักองค์กร (“Core Value”)
		 คุณค่าหลักองค์กรของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย การท�ำงานเป็นทีม ความซื่อตรง ความรอบคอบ ค�ำมั่นสัญญา
และการเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง
		 การท�ำงานเป็นทีม (“Teamwork”)
		 - ทีมทิปโก้แอสฟัลท์ ท�ำงานร่วมกันด้วย ความไว้วางใจซึง่ กันและกัน เราผสานจุดเด่นของแต่ละคน เพือ่ ท�ำให้ทมี
			 บรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้
		 ความซื่อตรง (“Integrity”)
		 - เราทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและยึดมั่น ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างดีที่สุด
		 ความรอบคอบ (“Prudence”)
		 - เราพิจารณาอย่างรอบด้านในสิ่งที่เราท�ำ เราจึงยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น
		 ค�ำมั่นสัญญา (“Commitment”)
		 - ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและความต้องการขององค์กรของเราคือสิ่งที่เราต้องหาจุดสมดุล
			 ร่วมกัน
		 การเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่าง (“Open-minded”)
		 - ให้เราปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด การตัดสินใจและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้เป็น
			 อย่างดี เราเปิดใจรับฟังและยินดีส่งเสริมความหลากหลายทางความคิดโดยไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร
		 กลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมนวัตกรรมในองค์กร โดยนวัตกรรมนั้นหมายถึง ช่องทางที่น�ำ
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความรู้และ เทคโนโลยีมาผสานกันเพื่อให้เกิดความคิดใหม่ที่สร้างมูลค่าที่สูงขึ้น
ความท้าทาย และส่งผลดีให้กับลูกค้าและระบบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทฯ และกลยุทธ์องค์กร
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ไม่เพียงแต่มหี น้าทีใ่ นการก�ำหนดกลยุทธ์องค์กร แต่ยงั มีหน้าทีใ่ นการติดตามความคืบหน้า
ด้วย
		 ในเดือนธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา กรรมการบริษทั ฯ บางท่านได้เข้าร่วม Workshop ในการจัดท�ำวิิสัยทัศน์ ปี 2568
และกลยุทธ์องค์กรส�ำหรับปี 2563 - 2568 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ดังกล่าว จะควบคู่ไปกับการวางจัดท�ำแผนกลยุทธ์องค์กร
เพื่อเสริมการด�ำเนินงานไปในทิศทางธุรกิจใหม่ที่ก�ำหนดขึ้น
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		 ในปี 2563 ฝ่ายบริหารระดับสูงได้นำ� เสนอแผนกลยุทธ์องค์กรแก่คณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ทบทวนและอนุมตั ิ ใน
ขณะเดียวกัน แผนงานกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติและติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยงานกลยุทธ์องค์กรอย่าง
สม�่ำเสมอ ซึ่งผลของการติดตามจะถูกน�ำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
		 นอกจากนี้ สืบเนือ่ งจากการทีป่ จั จัยภายนอกทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนือ่ งในปี 2564 ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อแผน
กลยุทธ์ที่จัดท�ำไว้ บริษัทฯ จึงได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อประเมินถึงผลกระทบและความต่อเนื่องของแผน
งาน ผลลัพธ์จากการทบทวนได้ถูกสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับเพื่อให้มีความเข้าใจและทราบถึงทิศทางการด�ำเนิน
กลยุทธ์ขององค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนแผนด�ำเนินงานและเป้าหมายประจ�ำปี (ทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน)
ให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้หน่วยงานกลยุทธ์องค์กร ได้น�ำเสนอผลการทบทวนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับ
ทราบด้วย

1.1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ 2562- 2564

2562
		 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ
			 บริษัทฯ ข้อ 47 ตราส�ำคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

		 โดยตราส�ำคัญของบริษัทใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562
		 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีมติ
			 •
				
				
				

รับทราบการลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แต่ยังคงด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทของนาย
สมจิตต์ เศรษฐิน และแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่แทน โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนการสืบทอดของบริษัทฯ ที่รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
อย่างสม�่ำเสมอ

			 • อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด�ำเนินงานระหว่าง 1 มกราคม 2562 ถึง
				 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.4 บาท รวมเป็นเงิน 630.55 ล้านบาท โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลใน
				 วันที่ 6 กันยายน 2562

2563
		 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติ
			 • แต่งตั้ง นายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นประธานกรรมการคนใหม่ และ นายโก บัน เฮ็ง เป็นรองประธาน
				 กรรมการคนใหม่ โดยมีวาระ 2 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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			 • รับทราบการลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการ ของนายแอร์ฟเว่ เลอ บุค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์
				 2563
			 • แต่งตั้งนายอูกส์ เดอชอง เป็นกรรมการแทนที่นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์
				 2563
		 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส�ำหรับ
			 ผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงิน
			 1,734,769,377 บาท โดยก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563
		 - เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเลิกการซื้อ
			 น�้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา
		 			
			
			

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้แจ้งความคืบหน้าแผนการบริหารความเสี่ยงส�ำหรับกรณียกเลิกการ
ซื้อน�้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการ
พิจารณาซือ้ น�ำ้ มันดิบเพือ่ ทดแทนน�ำ้ มันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา และจะจัดหายางมะตอยจากโรงกลัน่ อืน่ ๆ
ในภูมิภาคส�ำหรับสนับสนุนธุรกิจ Trading ในตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ

		 - เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ รายงานว่าบริษัทฯ ได้ยุติการจัดซื้อน�้ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา
			 ภายในช่วงระยะเวลา wind down ตามข้อร้องขอจาก US State Department เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		 - มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4/2563 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการ
			 ด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจ�ำปี 2563 อัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 473 ล้านบาท ก�ำหนด
			 จ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 กันยายน 2563

2564
		 			
			
			
			
			
			

มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564 มีมติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ไทยสเลอรี่
ซิล จ�ำกัด (“TSS”) จากร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS เป็นร้อยละ
62.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS โดยการเข้าซื้อส่งผลให้บริษทั ฯ สามารถมุง่
เน้นการด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างได้อย่างเต็มทีม่ ากยิง่ ขึน้ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมการเติบโตส�ำหรับ
ธุรกิจในประเทศของบริษทั ในอนาคต ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าภายหลังการเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ใน TSS บริษัทฯ
จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ TSS มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ TSS ในด้าน
ต่างๆ รวมถึงสนับสนุนพันธกิจและวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ

		 - มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564 อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จากผลการ
			 ด�ำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 473 ล้านบาท ก�ำหนดจ่ายเงินปันผล
			 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
		 - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีที่น�ำเสนอจะเท่ากับในอัตราหุ้นละ 1.00
			 บาท คิดเป็นเงินจ�ำนวน 1,578,361,570 บาท และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564
		 			
			
			

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 อนุมัติให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ลดทุนจด
ทะเบียนจาก 1,579,883,570 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจ�ำหน่ายของบริษทั ฯ จ�ำนวน 1,522,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ 1 บาท ทีจ่ ดั สรรไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิ
จากโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวงวดที่ 1-5 (ESOP) W1-W5

13

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

		 - มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
			 กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการด�ำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตรา
			 หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 394,590,393 บาท ก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 กันยายน 2564

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2535 วิสัยทัศน์ของ
กลุ่มบริษัทในปี 2568 คือ “มุ่งมั่นในการส่งมอบบริการด้านธุรกิจยางมะตอยอย่างยั่งยืนผ่านทางวัฒนธรรมนวัตกรรม”
และพันธกิจ “เราคือพันธมิตรในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับสากล” เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะ “น�ำเสนอ
โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการด�ำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของทุกสังคม”
		 ปัจจุบันบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และ บริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัทฯ”) เป็นผู้น�ำในการผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยส�ำหรับน�ำไปใช้ในการก่อสร้างถนน และซ่อมบ�ำรุงผิวการจราจร ทางยกระดับ ผิวทางวิ่งขึ้นลง
ของสนามบิน ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค กลุ่มบริษัทฯ ยังได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังผู้น�ำเข้าและผู้รับ
เหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงถนนในทวีปแอฟริกา ออสเตรเลีย และอเมริกาเหนือ
		 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์น�้ำมัน (“Non Asphalt Products”) เช่น Naphtha, Gas Oil, Fuel Oil
ที่ได้จากโรงกลั่นยางมะตอยให้แก่ผู้ค้าน�้ำมัน และโรงกลั่นในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซีย
		 จากความร่วมมือกับบริษัท Colas S.A. ในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นบริษัทชั้นน�ำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อม
บ�ำรุงโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคม โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทฯ ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถน�ำ
เสนอผลิตภัณฑ์ยางมะตอยคุณภาพสูง และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
		 ในฐานะผูน้ ำ� ตลาดในประเทศไทย บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ของบริษทั คือเพือ่ เพิม่ สัดส่วนการขายของผลิตภัณฑ์ทมี่ ี
อัตราก�ำไรสูงในตลาดไทย ทั้งนี้บริษัทได้เข้าซื้อหุ้น TSS ท�ำให้เกิดการท�ำงานร่วมกันคือการท�ำให้กลุ่มก่อสร้างสามารถ
แข่งขันได้มากขึ้นและชนะโครงการก่อสร้างมากขึ้น เหนือสิ่งอื่นใด การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ท�ำให้บริษัทมีห่วงโซ่คุณค่าที่
สมบูรณ์ส�ำหรับธุรกิจยางมะตอย

1.2.1

โครงสร้างรายได้

		 ในปี 2564 สัดส่วนของยอดขายยางมะตอยในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 และร้อยละ 58
ของยอดขาย รวมทั้งหมดตามล�ำดับ โดยร้อยละ 88.98 ของรายได้ทั้งหมดเป็นรายได้จากผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม เมื่อมองภาพรวมงบการเงินรวมของบริษัทฯ เปรียบเทียบระหว่างปี 2562 2563
และ 2564 รายได้ของแต่ละบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สัดส่วนการถือหุน้
2562
ของบริษทั ฯ
ล้านบาท ร้อยละ
ร้อยละ

				
สายผลิตภัณฑ์ / กลุม่ ธุรกิจ

2563

2564

ล้านบาท ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

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

26,868.94

71.69

18,059.76

68.52

15,243.77

55.89

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด

99.99

1,564.77

4.17

1,426.10

5.41

1,722.74

6.32

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด

99.99

610.26

1.63

535.78

2.03

504.38

1.85

บริษัท ราวณะ 1020 จ�ำกัด1/

99.99

-

-

-

-

1.77

0.01

Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

100.00

563.48

1.50

568.80

2.16

617.89

2.27

KOC และ KBC และบริษัทย่อย

100.00

1,990.24

5.31

1,270.48

4.82

1,311.86

4.81

TIH และบริษัทย่อย		

100.00

1,290.23

3.44

1,285.93

4.88

1,558.15

5.71

Highway Resources Pte Ltd. และบริษัทย่อย 100.00

2,109.03

5.63

1,969.98

7.47

2,162.65

7.93

PT Asphalt Bangun Sarana และบริษัทย่อย

99.99

1,692.80

4.52

868.48

3.30

1,045.80

3.83

Tipco Asphalt Lao Co.,Ltd

75.00

203.22

0.54

159.17

0.60

101.16

0.37

			 รวม					

36,892.97

98.43

26,144.48

99.20

24,270.17

88.98

2. กลุม่ ธุรกิจเรือ
บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด

99.99

4.83

0.01

3.03

0.01

2.55

0.01

บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ำกัด1/

99.99

56.95

0.15

-

-

-

-

บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ำกัด

99.99

121.28

0.32

160.86

0.61

226.24

0.83

บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ำกัด

99.99

248.20

0.66

267.53

1.02

276.65

1.01

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด

99.99

286.36

0.76

342.09

1.30

349.47

1.28

AD Shipping Pte. Ltd.

100.00

104.54

0.28

251.00

0.95

102.41

0.38

Reta Link Pte. Ltd.		

100.00

69.64

0.19

1,176.94

4.47

341.26

1.25

Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.

100.00

241.94

0.65

242.66

0.92

268.38

0.98

หัก รายการระหว่างกัน		

(1,133.74)

(3.02)

(2,433.32) (9.23) (1,557.88)

(5.71)

			 รวมกลุ่มธุรกิจเรีอหลังหักรายการระหว่างกัน		

0.00

0.00

10.79

0.04

9.08

0.03

1. กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง							
บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จ�ำกัด (“TSS”)

62.50

-

-

-

-

403.98

1.48

(99.99 โดย TSS)

-

-

-

-

2,369.55

8.69

		 รวมกลุ่มธุรกิจก่อสร้าง		

-

-

-

-

2,773.53

10.17

รายได้จากการขายและบริการ		

36,892.97

98.43

26,155.27

99.24

27,052.78

99.18

รายได้อื่นๆ					

587.23

1.57

200.14

0.76

223.88

0.82

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด

			 รวมรายได้ทั้งหมด		

37,480.20 100.00

26,355.41 100.00

27,276.66 100.00

หมายเหตุ: ไม่รวมส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม
1/: บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราวณะ 1020 จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
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1.2.2

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

1.2.2.1

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
		 •
			
			
			

แอสฟัลต์ซเี มนต์ (“Asphalt Cement”) หรือยางมะตอยเอซี คือผลิตภัณฑ์จากการกระบวนจากการกลัน่ น�ำ้ มันดิบ
จากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ที่ประเทศมาเลเซียคิดเป็น 75% ของผลผลิตทั้งหมด บริษัทฯ มียางมะตอยเอซี
อยู่หลายประเภทคือ AC20/30 AC40/50 และ AC 60/70 โดยยางมะตอยที่ได้จากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ มี
คุณสมบัติที่ดีกว่ายางมะตอยที่ได้จากการกลั่นทั่วไป

		 •
			
			
			
			
			
			

แอสฟัลต์อิมัลชัน (“Asphalt Emulsion”) หรือยางมะตอยน�้ำ เป็นการน�ำยางมะตอย น�้ำ และสารเคมีมาผสม
รวมตัวกัน มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยการลดมลพิษจากการระเหย
ของน�้ำมันก๊าดสู่บรรยากาศ บริษัทฯ มียางมะตอยน�้ำอยู่หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่าง
กันไป บริษัทฯ มียางมะตอยน�้ำชนิดอิมัลซิไฟล์ แอสฟัลต์ไพร์ม (“Emulsified Asphalt Prime”) หรือ EAP ซึ่ง
เป็นยางมะตอยน�ำ้ ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ เพือ่ น�ำไปใช้งานแทนคัตแบกแอสฟัลต์ (“Cutback Asphalt”) หรือยางมะตอย
น�้ำมัน โดยมีคุณสมบัติทางด้านการแห้งตัวและซึมลงชั้นพื้นทางที่รวดเร็วกว่าช่วยลดเวลาในการท�ำงานและ
ลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางจากการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาถนน

		 •
			
			
			
			

คัตแบคแอสฟัลต์ (“Cutback Asphalt”) หรือยางมะตอยน�ำ้ มัน เป็นการน�ำยางมะตอยเอซีมาผสมกับสารละลาย
ปิโตรเลียม (“Petroleum Solvents”) ให้เป็นเนือ้ เดียวกันเหมาะส�ำหรับการน�ำมาท�ำงาน ไพร์มโคท (“Prime Coat”)
ในชั้นพื้นทางการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาถนน อย่างไรก็ตาม ด้วยต้นทุนกระบวนการผลิตที่สูง และการน�ำ
ไปใช้งานแล้วก่อให้เกิดมลพิษและมีผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม และเป็นอันตรายต่อผูป้ ฏิบตั งิ านหากลุกติดไฟ
ท�ำให้ในปัจจุบันยางมะตอยชนิดนี้ไม่เป็นที่นิยมใช้มากนัก

		 •
			
			
			
			
			
			

โพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์ซีเมนต์ (“Polymer Modified Asphalt”) หรือ PMA เป็นยางมะตอยปรับปรุง
คุณภาพทีไ่ ด้จากการผสมของสารโพลิเมอร์ (“Polymer”) กับยางมะตอยให้เป็นเนือ้ เดียวกัน ท�ำให้มคี ณ
ุ สมบัติ
ในหลายๆ ด้านทีด่ กี ว่ายางมะตอยเอซี เช่น มีจดุ อ่อนตัว (“Softening Point”) ทีส่ งู ขึน้ มีการยืดหยุน่ ตัว (“Elastic
Recovery”) ที่ดีขึ้น มีความสามารถในการยึดเกาะตัว (“Cohesion”) และความแข็งแรง (“Toughness and
Tenacity”) ที่สูงขึ้น คุณสมบัติเหล่านี้ท�ำให้ถนนมีความแข็งแรงทนทาน และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าเมื่อ
เทียบกับการใช้ยางมะตอยทั่วไป เหมาะส�ำหรับการน�ำมาใช้ท�ำผิวถนนทางหลวงสายหลัก ทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมือง และทางวิ่งทางขับสนามบิน

		 •
			
			
			
			
			

ยางแอสฟัลต์ซเี มนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ (“Natural Rubber Modified Asphalt Cement”)
หรือเรียกง่ายๆว่า พาราเอซี (“Para AC”) เป็นยางมะตอยที่ได้จากการผสมกันระหว่างยางมะตอยกับน�้ำ
ยางพาราเข้มข้น (“Concentrated Latex”) ท�ำให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่ายางมะตอยทั่วไป บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต
รายแรกในประเทศไทยที่สามารถน�ำน�้ำยางพาราเข้มข้นแบบแอมโมเนียมต�่ำ (“Ultra-low Ammonia”) มาใช้
เพือ่ ลดกลิน่ ซึง่ เป็นมลภาวะในระหว่างการผลิตและการน�ำใช้งานลงได้ ยางมะตอยชนิดนีเ้ หมาะส�ำหรับน�ำไป
ใช้ในงานการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาผิวทางที่มีปริมาณการจราจรสูง

		 •
			
			
			

โมดิฟายด์แอสฟัลต์อมิ ลั ชัน (“Modified Asphalt Emulsion”) เป็นยางมะตอยทีไ่ ด้จากการผสมกันระหว่างยาง
มะตอยน�้ำ สารเคมี และน�้ำยางพาราเข้มข้น (“Concentrated Latex”) ยางมะตอยชนิดนี้มีคุณสมบัติเหมาะ
กับน�ำไปใช้ในงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (“Para Slurry Seal”) ที่มีความสามารถในการต้านทาน
การลืน่ ไถล (“Skid Resistance”) ทีส่ งู ขึน้ ช่วยเพิม่ ความปลอดภัยในการขับขี่ รวมถึงการอุดรอยแตกบนผิวถนน
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			 ป้องกันน�ำ้ ซึมลงชัน้ พืน้ ทางช่วยยืดอายุการใช้งาน บริษทั ฯ มียางมะตอยประเภทนีอ้ ยูห่ ลายชนิด เช่น CRS-1P
			 CRS-2P และ CMS-2hP ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหนือกว่ายางมะตอยน�้ำ
		 •
			
			
			
			

ยางมะตอยผสมส�ำเร็จ Tipco Premix เป็นผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปทีไ่ ด้จากการน�ำหินหรือวัสดุมวลรวม (“Aggregates”)
ที่มีการคัดขนาดพิเศษกับยางมะตอยน�้ำที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ แล้วเติมสารเคมีเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษ
ช่วยในการยึดเกาะตัวใช้งานง่ายบรรจุในถุง น�้ำหนัก 20 กิโลกรัม สามารถน�ำไปใช้งานได้ทันที เหมาะส�ำหรับ
การซ่อมหลุมบนถนน เนินชะลอความเร็ว ปรับระดับทางเดินและรอยต่อทางลาดเอียงหรือท�ำผิวถนนบริเวณ
พื้นที่เล็ก ๆ

		 •
			
			
			
			

วัสดุยารอยต่อคอนกรีต Tipco Joint Sealer และน�ำ้ ยาเชือ่ มประสาน Tipco Joint Primer เป็นยางมะตอยเอซี
ผสมด้วยสารโพลิเมอร์ (“Polymer”) ที่มีคุณสมบัติคงทนต่อสภาวะอากาศที่มีความผันผวนของอุณหภูมิสูง มี
ความยืดหยุ่นตัวสูง และมีความเหนียวแน่นและความสามารถในการยึดเกาะสูง เหมาะส�ำหรับการน�ำไปใช้
หยอดรอยต่อถนนคอนกรีต บริษัทฯ มีวัสดุยารอยต่อคอนกรีต ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TOP Joint” ที่
ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อส�ำหรับการใช้งานที่ครอบคลุม

		 • กลุม่ ผลิตภัณฑ์นำ�้ มัน ซึง่ ได้มาจากกระบวนการกลัน่ ของโรงกลัน่ ยางมะตอยทีป่ ระเทศมาเลเซีย ได้แก่ผลิตภัณฑ์
			 น�้ำมัน Kerosene, Naphtha, Atmospheric Gas Oil (“AGO”) และ Vacuum Gas Oil (“VGO”) ผลิตภัณฑ์
			 เหล่านีไ้ ด้ถูกจัดจ�ำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศในภูมิภาค

1.2.2.2

การตลาดและการแข่งขัน

โรงกลั่นยางมะตอยและการดำ�เนินการในมาเลเซีย
		 โรงกลั่นยางมะตอยของกลุ่มบริษัทฯ (“KBC”) เป็นโรงกลั่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อการกลั่นน�้ำมันดิบชนิดหนักที่
มีความเป็นกรดสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตยางมะตอยคุณภาพหลากหลายชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ Atmospheric Gas Oil
(“AGO”) Vacuum Gas Oil (“VGO”) Kerosine และ Naphtha โดยมีกำ� ลังการผลิตที่ 30,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2564
โรงกลัน่ สามารถผลิตเป็นยางมะตอยคุณภาพสูงจ�ำนวน 495,257 ตัน และ ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมอีกจ�ำนวน 200,445 ตัน
ปริมาณการผลิตที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่กระทบต่อ
เศรษฐกิจ และอุปทานน�้ำมันดิบ/feedstock ที่เหมาะสมกับส�ำหรับการกลั่นที่โรงกลั่นที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
		 ปี 2564 ถือเป็นปีที่มีความท้าทายในหลายปัจจัย อย่างไรก็ตาม KBC ยังคงด�ำเนินการภายใต้มาตรฐาน ส่งผล
ให้โรงกลั่นมีค่าความน่าเชื่อถือ (“Plant reliability”) อยู่ที่ ร้อยละ 99.66 โรงกลั่นยังคงด�ำเนินงานตามมาตรฐานสากล
ที่ได้การรับรองทั้ง ISO 9001 และ ISO 14001 ซึ่งทางโรงกลั่นได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานเหล่านี้จนถึง 1
กันยายน 2567 ล่าสุด KBC ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท�ำงาน ในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมาและจะมีอายุการรับรองจนถึงวันที่ 3 กันยายน 2567
		 โรงกลั่นน�ำหลักการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานในทุกระดับ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ ใน
ปี 2561 โรงกลัน่ ได้รบั การปรับปรุงจนมีศกั ยภาพทีด่ ขี นึ้ กว่าเดิม และยังคงรักษามาตรฐานการด�ำเนินการให้อยูใ่ นระดับ
สูงได้ ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัยของโรงกลั่นได้รับการทบทวนจากที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองระดับสากล รวม
ถึงการดูแลจากแผนกด้านความปลอดภัยทางอัคคีภยั ของประเทศมาเลเซีย (“BOMBA”) โรงกลัน่ ได้นำ� ข้อแนะน�ำต่าง ๆ
เหล่านี้มาทบทวนและด�ำเนินการน�ำไปสู่การพัฒนาขั้นตอนการท�ำงานด้านปลอดภัยของปฏิบัติการภายในโรงกลั่น
ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานอย่างรอบด้าน
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		 จากการท�ำงานร่วมกันบริษัทประกันภัยอย่างใกล้ชิด KBC ได้รับเงินประกันงวดสุดท้ายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
ในปี 2561 ส�ำหรับความเสียหายจากสินทรัพย์และความเสียหายจากความชะงักงันทางธุรกิจจากบริษัทประกันภัย ใน
เดือนตุลาคม 2564
		 ก้าวต่อไป โรงกลั่นยังคงร่วมมือกับบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ Feedstock ที่เหมาะสมส�ำหรับการผลิตอย่าง
รอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถด�ำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ
		 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบโดยต่อตลาดยางมะตอยในประเทศมาเลเซีย การก่อสร้าง
ถนนภายในประเทศได้รบั ผลกระทบจากมาตรการจ�ำกัดการเดินทางเพือ่ ควบคุมการแพร่ระบาดตลอดทัง้ ปี นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทฯ พยายามสร้างสมดุลในการขายยางมะตอยไปยังแต่ละตลาดในต่างประเทศ ภายใต้อุปทานยางมะตอยที่
มีอยู่อย่างจ�ำกัดของในโรงกลั่น ส่งผลให้ยอดขายยางมะตอยในประเทศมาเลเซียมีจ�ำนวน 90,732 ตัน ลดลงจากปี
2563 ที่ 110,000 ตัน และบริษัทร่วมค้า Borneo Asphalt Sdn. Bhd. (“BASB”) ในรัฐซาราวัคมียอดขายยางมะตอย
จ�ำนวน 20,323 ตัน ภายใต้สถานการณ์ท้าทายนี้

ตลาดภายในประเทศ
		 ในฐานะผูน้ ำ� ด้านการผลิตยางมะตอยในไทย บริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างสูงในการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับลูกค้าจากสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ บริการทีเ่ ป็นเลิศ การส่งมอบสินค้าทีต่ รงต่อเวลา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้การพัฒนาการให้บริหารเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จัดท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ โดยผลส�ำรวจประจ�ำปี 2564 สะท้อนถึงความเป็นผูน้ ำ� ของบริษทั ฯ ในธุรกิจยางมะตอยในประเทศ
ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในการให้บริการบนกรอบของแนวคิดการค�ำนึงถึงลูกค้าเป็น
หลัก (“Client Centric”) ไม่ว่าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ หรือการแนะน�ำความรู้ในด้านเทคนิคต่างๆ และระบบการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์บนออนไลน์
		 ปี 2564 ถือเป็นอีกปีที่ท้าทายส�ำหรับอุตสาหกรรมยางมะตอยในประเทศ ความท้าทายต่าง ๆ รวมถึงความล่าช้า
ของการเบิกจ่ายงบประมาณ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และนโยบายของภาครัฐทีม่ งุ่ เน้นมาทีก่ ารใช้ยางมะตอย
AC สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของประเทศในปี 2564 มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1.4 ล้านตัน ปรับตัวสูง
ขึ้นเล็กน้อยจากปี 2563
		 ท่ามกลางสภาวะความผันผวนของอุปสงค์ยางมะตอยเนื่องจากความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
รัฐบาลปี 2564 รวมถึงการที่บุคลากรของฝ่ายปฎิบัติการและการจัดส่งสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ในอัตราร้อยละ 50 ภาย
ใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 การบริหารจัดการด้านการจัดส่งสินค้าเป็นปัจจัยที่
ส�ำคัญ ทีมปฏิบัติการในประเทศไทยของเราได้จัดท�ำและปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและแผนรับมือเหตุ
ฉุกเฉินส�ำหรับโรงงานทุกแห่ง โดยแบ่งทีมปฏิบัติการออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ ถึงแม้การปฎิบัติงานจะเป็นไปด้วยความท้าทาย แต่ฝ่ายปฏิบัติการยังคงปฎิบัติงานบนมาตรฐานสูงสุด
สะท้อนจากก�ำลังการผลิตทีส่ งู การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและแผนการผลิตทีม่ คี วามสมดุล การควบคุมต้นทุนการ
ผลิตและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ถึงมือลูกค้าอย่างตรงต่อเวลา
		 ความท้าทายอีกประการคือการเปลีย่ นแปลงนโยบายของภาครัฐทีส่ นับสนุนการใช้ยางมะตอย AC 40/50 จากเดิม
ที่สนับสนุนการใช้ยางมะตอย Natural Latex Modified ส�ำนักงานควบคุมการจัดส่งสินค้าส่วนกลางของกลุ่มบริษัทฯ
(“Centralized Logistic Office”) ร่วมกับทีมจัดส่งของผู้ให้บริการจากภายนอกบริหารจัดการรถบรรทุก รถพ่วง รวม
ถึงคนขับรถ ส�ำหรับโรงงานทัง้ 5 แห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สนิ ทรัพย์และค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการจัดส่งลดลง
ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้สูงสุดเป็นอันดับสองใน
ประวัติศาสตร์
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		 สืบเนื่องจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีความยินดีที่จะแจ้งว่าโรงงาน 3 จาก 5 แห่งใน
ประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว (“G.I.”) ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้
โรงงานในประเทศไทยทุกแห่งอยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการภายใต้หลักการการบ�ำรุงรักษาทวีผลทีท่ กุ คนมีสว่ นร่วม (“TPM”)
เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาพนักงานให้มีทักษะที่หลากหลายและสามารถท�ำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน สุดท้ายนี้
บริษัทฯ อยู่ในระหว่างด�ำเนินการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรับมือกับการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากนวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ (“Digital Disruption”) รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับถนนเพื่อให้ทัน
กับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
		 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 2 บริษัท คือ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด (“TSS”) ซึ่งเป็นผู้รับเหมา
ฟื้นฟูถนนชั้นน�ำ และบริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด (“TWS”) ซึ่งเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระดับภูมิภาคซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของบริษัทฯ ในการเป็น “ผู้น�ำในธุรกิจ
ยางมะตอยแบบครบวงจร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล”
		 การลงทุนในบริษัท TSS และ TWS ส่งผลให้ธุรกิจก่อสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ครอบคลุมงานทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างและบ�ำรุงรักษาถนน นอกจากนี้ ทีผ่ า่ นมาบริษทั ยังได้รบั ประโยชน์จากการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิ
เช่น ผลิตภัณฑ์มลู ค่าเพิม่ (“Value Added Products”) และเทคโนโลยีใหม่ทบี่ ริษทั คิดค้นและพัฒนาขึน้ เข้าสูต่ ลาดผูใ้ ช้
งานผ่านการด�ำเนินธุรกิจของ TSS และ TWS ซึ่งส่งผลให้อัตราก�ำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น จากการขายผลิตภัณฑ์
ที่มีอัตราก�ำไรสูง
		 บริษัททั้ง 2 แห่งมีโครงการหลายโครงการทั่วประเทศกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) และกรมท่า
อากาศยาน อาทิเช่น โครงการบ�ำรุงรักษาทางวิ่งของสนามบินหรือการสร้างทางวิ่งสนามบินใหม่ โดยหนึ่งในโครงการ
ที่โดดเด่นที่สุดคือ การก่อสร้างรันเวย์ที่ 3 ในสนามบินสุวรรณภูมิที่บริษัท TWS เริ่มด�ำเนินการในเดือนกันยายน 2563
โดยการร่วมทุนกับ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลา 3 ปี
		 ในปี 2564 ภาพรวมธุรกิจก่อสร้างเติบโตอย่างสูง โดยได้รับอานิสงค์จากการก่อสร้างในภาคเหนือและโครงการ
สนามบินใหม่ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจกับทัง้ ภาครัฐและเอกชนเป็นไปในลักษณะเชิงรุกและมีความต่อเนือ่ ง โดย
ณ สิ้นปี 2564 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีงาน Order Book ที่ส�ำคัญ และธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปในปี 2565
		 ในปี 2564 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านความไม่แน่นอนของงบประมาณภาครัฐ
ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาและการก่อสร้างถนน ส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการบริหารจัดการและวางแผนทรัพยากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที จากการทีบ่ ริษทั มีความเชีย่ วชาญในการ
ด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาและสร้างถนน รวมถึงได้รบั ประโยชน์จากการท�ำงานรวมกันระหว่างบริษทั ฯ และธุรกิจก่อสร้าง ส่งผล
ให้สามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ด้วยกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยง บริษัทฯ มีโครงการที่เกี่ยวกับถนนจ�ำนวน
มากจากลูกค้าหลายภาค กลยุทธ์ดังกล่าวช่วยให้เกิดความร่วมมือกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ส่งผลให้เกิด
การเติบโตในระยะยาว
		 ธุรกิจก่อสร้างยังคงพัฒนาศักยภาพทั้งในเครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยี รวมถึงบุคลากร ซึ่งช่วยให้บริษัทมีความ
พร้อมที่จะรองรับโครงการทุกขนาดและมีความซับซ้อนในอนาคต
		 ด้วยความเชี่ยวชาญ ความรู้ ชื่อเสียงที่ดี เครือข่ายพันธมิตรที่ทีส่วนส�ำคัญส�ำหรับโครงการขนาดใหญ่ การลงทุน
อย่างต่อเนื่องทั้งในเครื่องจักรและบุคลากร รวมถึงการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทฯ ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจก่อสร้างเป็นผู้เล่น
หลักของธุรกิจการก่อสร้างถนน
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ตลาดต่างประเทศ
		 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กอปรกับความผันผวนของราคาน�้ำมันดิบ ส่งผลกระทบต่อตลาดต่าง
ประเทศ ในปี 2564 ในเชิงความผันผวนของราคาขายและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ อุปสงค์ที่ลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญของ
ตลาดในภูมภิ าคนีเ้ กิดจากการน�ำเข้ายางมะตอยทีล่ ดลงจากประเทศจีน สอดคล้องกับหลายประเทศทีม่ ปี ริมาณการน�ำ
เข้ายางมะตอยทีล่ ดลงเมือ่ เทียบกับปี 2563 ยกเว้นประเทศฟิลปิ ปินส์และนิวซีแลนด์ การแข่งขันยังคงอยูใ่ นระดับทีส่ งู
และลูกค้าในแต่ละประเทศใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการจัดซื้อ
		 สถานการณ์ดงั นี้ ส่งผลให้ยอดขายบริษทั ฯ เป็นไปตามภาวะตลาด อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ สถานะในตลาดค้าปลีก
ของบริษทั ฯ ยังอยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่ง บริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การขายแบบเลือกประเทศโดยพิจารณาจากผลตอบแทน
และความสัมพันธ์ จากการบริหารจัดการท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ตลาดในประเทศเวียดนาม
และฟิลิปปินส์ยังมีผลการด�ำเนินงานที่ดี ในขณะที่อินโดนีเซียก็มีผลประกอบการที่ฟื้นตัว
ประเทศอินโดนีเซีย
		 ในปี 2564 ยอดการน�ำเข้ายางมะตอยของประเทศอินโดนีเซียลดลงร้อยละ 17 เป็นผลมาจากผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และงบประมาณภาครัฐส�ำหรับโครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่ลดลง โดย
เฉพาะอุปสงค์ยางมะตอยในเกาะสุมาตราและกาลิมนั ตันปรับตัวลดลงเนือ่ งจากการใช้มาตรการจ�ำกัดการเดินทางจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในระดับทีส่ งู ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดิบ และการแข่งขันด้านราคา
ขายผลิตภัณฑ์ของตลาดในประเทศอินโดนีเซีย
		 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยของตลาดในประเทศลดลงร้อยละ 2 อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย
ของกลุม่ บริษทั ฯ PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”) มียอดขายยางมะตอยในระดับเดียวกันกับปีทผี่ า่ นมา ถึงแม้วา่
โครงการของรัฐบาลบางโครงการเกิดการล่าช้า และสภาพอากาศในประเทศที่แปรปรวน ท�ำให้ ABS ยังคงเป็นผู้น�ำเข้า
ยางมะตอยและผู้ผลิตสูงสุด 5 อันดับแรก ABS ด�ำเนินกลยุทธ์ ในปี 2564 โดยเน้นการเพิ่มการขายยางมะตอย PMA
การควบคุมต้นทุนส�ำหรับการด�ำเนินงาน และพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ส่งผลให้ ABS มีความ
สามารถในการท�ำก�ำไรและการจัดการเงินทุนหมุนเวียนของ ABS ปรับตัวดีขึ้น
ประเทศเวียดนาม
		 ปริมาณการน�ำเข้ายางมะตอยในประเทศเวียดนามปรับตัวลดลงร้อยละ 4 ในปี 2564 เนื่องจากความล่าช้าของ
โครงการทางด่วนหลายโครงการ ส่งผลให้ยอดขายยางมะตอยของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ Asphalt Distribution
Company Limited (“ADCo”) ปรับตัวลดลงจากปีทผี่ า่ นมาเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ADCo มีผลประกอบการทีย่ อดเยีย่ ม
สูงสุดเป็นอันดับสามในประวัตศิ าสตร์ ส่งผลให้ ADCo ยังคงมีสว่ นแบ่งทางตลาดเป็นอันดับสามในปี 2564 ความส�ำเร็จ
นี้เกิดจากการใช้ความรู้ด้านการวิจัยและการพัฒนาที่เป็นเลิศของ ADCo มาประกอบการด�ำเนินงาน ADCo ยังคงมุ่ง
เน้นน�ำเสนอเทคนิคการฉาบผิวถนนที่มีคุณภาพและแนวทางการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก่ Transport
Authority ของประเทศเวียดนาม อย่างต่อเนื่อง
ประเทศจีน
		 สืบเนือ่ งจากความคืบหน้าของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 14 ของประเทศจีนทีล่ า่ ช้าเนือ่ งจาก
งบประมาณที่จ�ำกัด ส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยของประเทศจีนในปี 2564 ลดลงร้อยละ 8 โดยยอดการน�ำเข้าลดลง
ร้อยละ 35
		 อุปทานยางมะตอยจากโรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ที่ตึงตัวส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการซื้อมาขายไปของบริษัทฯ
(“Trading”) ส่งผลให้ยอดขายตลาดค้าส่งได้รับผลกระทบอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ยัง
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สามารถรักษาปริมาณยอดขายและผลประกอบการให้อยู่ในระดับที่ดีได้
ประเทศกัมพูชา
		 จากมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศกัมพูชา ส่งผล
ให้การน�ำเข้ายางมะตอยลดลงกว่าร้อยละ 16 ในปี 2564 เนื่องจากโครงการใหม่ ๆ หรือการซ่อมแซมถนนทางหลวง
ต่างๆ เกิดความล่าช้า ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันบริเวณการค้าชายแดนจากประเทศไทยและเวียดนาม ยอดขาย
ของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ Tipco Asphalt (Cambodia) Company Limited (“TAC”) ยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียง
กับปีที่ผ่านมา และยังคงรักษาความเป็นผู้น�ำในตลาดได้ ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานยังอยู่ในระดับที่ดี
ประเทศฟิลิปปินส์
		 ท่ามกลางมาตรการจ�ำกัดการเดินทางจากรัฐบาลในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อโครงการโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ
ของประเทศ อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างภายในประเทศเติบโตร้อยละ 9.6 และโครงการหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับ
ถนนก็สามารถด�ำเนินการแล้วเสร็จได้ตามก�ำหนดการ สืบเนื่องจากอุปสงค์ยางมะตอยในระดับที่สูงธุรกิจยางมะตอย
ของประเทศเติบโตขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยบริษัทฯ Phoenix Asphalt Philippines INC (“Phoenix”) มี
การเติบโตขึ้นร้อยละ 48 ทั้งนี้ Phoenix มีสัดส่วนการน�ำเข้าสูงขึ้นร้อยละ 2 และอยู่ในอันดับที่ 3 จาก 4 บริษัท
		 จากปัจจัยดังกล่าว ในปี 2564 Phoenix มีผลประกอบการที่เป็นบวกเป็นปีที่สองติดต่อกัน Phoenix ยังคงมุ่งมั่น
ในการเสนอการใช้ยางมะตอยคุณภาพสูงให้กับกลุ่มงานทางด่วนบนเกาะลูซอน อย่างต่อเนื่อง
กลุ่มธุรกิจเรือ
		 กลุ่มบริษัทฯ มีเรือบรรทุกยางมะตอยที่มีประสิทธิภาพที่อยู่ภายใต้การบริหารและด�ำเนินงาน รวมขนาดบรรทุก
ทั้งหมดเท่ากับ 42,902 เมตริกตัน (DWT) และมีอายุเรือเฉลี่ยที่ 13 ปี
		 บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่รับบริหารจัดการเรือ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารสินทรัพย์กองเรือ
ของ บริษัทฯ โดยมีส่วนส�ำคัญท�ำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมกิจกรรมการเดินเรือ คุณภาพการซ่อมบ�ำรุง และควบคุม
ค่าใช้จ่ายของกองเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านความปลอดภัย บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด ได้รับการประเมิน
ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย OCIMF/VIQ ที่ 3.5 observation ต่อล�ำเรือ และคะแนน TMSA (“Tanker Management and
Self-Assessment”) ที่ 2.5
		 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 การบริหารลูกเรือถือเป็นปัจจัยทีท่ า้ ทายเป็นอย่างยิง่ ส� ำหรับ
กลุม่ ธุรกิจเรือ ในเดือนมีนาคม 2563 และตลอดปี 2564 หลายประเทศในภูมภิ าคเอเชียและในโลกได้ทำ� การปิดพรมแดน
และไม่อนุญาตให้เรือเข้าเทียบท่าได้ กลุม่ ธุรกิจเรือตระหนักถึงความส�ำคัญในการดูแลลูกเรือ จากบริหารจัดการทีเ่ ป็น
ไปตามแผนงานทีว่ างไว้ เราสามารถผลัดเปลีย่ นคนประจ�ำเรือได้อย่างตามกรอบระยะเวลาทีว่ างไว้ และไม่มลี กู เรือรายใด
ติดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้ผลกระทบด้านความล่าช้าจากการด�ำเนินงานอยูใ่ นวงทีจ่ ำ� กัด กลุม่ ธุรกิจเรือแสดงให้เห็น
ถึงความสามารถในการปรับตัวที่ยอดเยี่ยม (“Power of Resilience”) ภายใต้สถานการณ์ที่ท้าทาย
		 นอกจากการดูแลลูกเรือแล้ว ในปี 2564 กลุม่ ธุรกิจเรือได้แสดงความห่วงใยไปยังครอบครัวของลูกเรือโดยสอบถาม
ถึงความต้องการหรือความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ต้องการ ส่งผลให้ลูกเรือเกิดความมั่นใจว่าครอบครัวนั้นได้รับการดูแล
ในขณะเดียวกัน เราได้บริหารสุขภาพจิตของลูกเรือผ่านโครงการ Mental Health monitoring program รวมถึงติดตั้ง
ระบบสื่อสาร V-sat เพื่อสนับสนุนการสื่อสารระหว่างคนเดินเรือกับครอบครัวตลอดเวลา 24 ชั่วโมงส�ำหรับทุกวัน การ
ด�ำเนินการเหล่านีช้ ว่ ยให้สามารถระบุและจัดการสัญญาณความเครียดของลูกเรือในระยะเริม่ ต้น รวมถึงส่งเสริมความ
สัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างลูกเรือและครอบครัว
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		 กลุ่มธุรกิจเรือ มีการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ดี ณ สิ้นปี 2564 ลูกเรือร้อยละ 80 ได้รับวัคซีนจ�ำนวน
2 โดส เหนือสิง่ อืน่ ใด ไม่มลี กู เรือคนใดทีป่ ระสบปัญหาขาดอายุสญ
ั ญาว่าจ้างจากมาตรการต่าง ๆ ภายใต้การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 แสดงให้เห็นถึง Power of Resilience ของกลุ่มบริษัทเรืออีกครั้ง
		 ท้ายสุด กลุม่ ธุรกิจเรือมีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการบริหารจัดการระบบจัดส่งผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ โดยการน�ำ
เสนอแนวทางเชิงนวัตกรรม และน�ำมาปรับใช้ท่ามกลางสถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ในปี

1.2.2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

วัตถุดิบและแหล่งจัดหาวัตถุดิบ
		 ยางมะตอยแอสฟัลต์ซเี มนต์ คือผลิตภัณฑ์ซงึ่ ได้จากกระบวนการกลัน่ น�้ำมันดิบ ในอดีต กลุม่ บริษทั ฯ จัดซือ้ น�ำ้ มันดิบ
จากแหล่งผลิตในประเทศเวเนซุเอลาเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงหลักขององค์กร อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2563 บริษทั ฯ ได้รายงานเกีย่ วกับการยุตกิ ารจัดซือ้ น�ำ้ มันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ตามข้อร้องขอจาก US
State Department ตามหนังสืออ้างอิงของบริษทั ฯ เลขที่ บ.ห. 026/2563 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบนั กลุม่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ น�ำ้ มันดิบจากหลากหลายแห่ง และด�ำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
		 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ คือ ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยชนิดพิเศษ คือ ยางมะตอยน�้ำ ยางมะตอยน�้ำมัน โพลิเมอร์โมดิฟายด์
แอสฟัลต์ และยางแอสฟัลต์ซเี มนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ และอืน่ ๆ ยางมะตอยเหล่านีม้ กี ารใข้ยาง
มะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต กลุ่มบริษัทฯ สามารถสั่งซื้ออุปทานยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์
จากโรงกลั่นอื่น ๆ ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการพึ่งพิงแหล่งยาง
มะตอยจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว และยังท�ำให้สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักได้
วัตถุดิบการผลิตอื่นๆ
		 บริษัทฯ มีการใช้สารเคมีส�ำหรับการผลิตยางมะตอยน�้ำและยางมะตอยโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์จากต่าง
ประเทศ โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 ของวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 97 บริษัทฯ จะ
สัง่ ซือ้ จากผูผ้ ลิตภายในประเทศ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังสัง่ ซือ้ น�ำ้ ยางพาราเข้มข้นแบบแอมโมเนียมต�ำ่ จากแหล่งภายใน
ประเทศมาใช้ในการผลิตยางมะตอยน�้ำปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ซึ่งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สารเคมีที่ใช้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
		 - ตัวท�ำละลาย (Solvents): ตัวท�ำละลายทุกชนิดสามารถสัง่ ซือ้ จากผูผ้ ลิตภายในประเทศได้ ส่งผลให้ความเสีย่ ง
			 อุปทานสารเคมีขาดแคลนอยู่ในระดับที่ต�่ำ โดยราคาของตัวท�ำละลายจะแปรผันตามราคาน�้ำมัน
		 - Emulsifiers เป็นสารเคมีที่ทางบริษัทฯ สั่งซื้อได้จากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายหรือสั่งซื้อ
			 จากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศ โดยราคาของวัตถุดิบประเภทนี้มักจะค่อนข้างมีเสถียรภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่าย
		 - ยางมะตอยแอสฟัลต์ซีเมนต์ที่สั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศ
		 - น�้ำมันดีเซลหมุนเร็วและน�้ำมันเตาที่สั่งซื้อจากโรงกลั่นน�้ำมันและผู้ค้าน�้ำมัน
		 - ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันหล่อลืน่ ได้แก่ น�ำ้ มันเครือ่ ง น�ำ้ มันเกียร์ น�ำ้ มันไฮโดรลิคทีส่ งั่ ซือ้ จากโรงกลัน่ ในประเทศเกาหลีใต้
			 และผูค้ ้าน�้ำมัน (“Trader”)
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		 นอกเหนือไปจากขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้างปกติกลุม่ บริษทั ฯ ได้นำ� แนวคิดการประกอบธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (“sustainability
awareness”) เข้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางบริษัทฯ ให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ได้
มีการก�ำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขึ้นมา โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่มุ่งเน้นผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส และการด�ำเนินงานอย่างเป็นธรรม
		 ในการส่งเสริมความตระหนักในเรือ่ งของการประกอบธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียนัน้ ทางบริษทั ฯ
ได้มีการจัดตั้งทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ ด�ำเนินการไปเยี่ยมกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่าย
เป็นรายปี เพือ่ ประเมินผลการประกอบธุรกิจของตัวแทนจ�ำหน่ายในมิตทิ เี่ กีย่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล
(“ESG”) ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น Green products เช่น สินค้า
ที่ช่วยประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตจากผู้ผลิตภายในประเทศ

1.2.2.4

งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ

		 รายละเอียดโครงการที่ยังไม่ได้ส่งมอบของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของ
รายได้รวมตามงบการเงินรวมที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้
โครงการ

ก่อสร้าง
ทางวิ่งเส้นที่ 3
ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

ประเภทงาน

มูลค่างาน
(ล้านบาท)

ก่อสร้าง
4,685
ทางวิ่ง 		
สนามบิน 		

วันเริ่ม
การก่อสร้าง

วันสิ้นสุด
การก่อสร้าง

% งาน
ยังไม่ส่งมอบ

29
กันยายน
2563

15
สิงหาคม
2566

82%

23

มูลค่างาน
ยังไม่ส่งมอบ
(ล้านบาท)

3,842
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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

กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น

TAC (100%)

กลุ่มธุรกิจเรือ

กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง
TSS (62.5%)

KBC (100%)

TBC (99.99%)
บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด

Tipco Asphalt
(Cambodia) Co., Ltd.

บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด

บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด

BA

RY (99.99%)

HR (100%)

TS (99.99%)

TWS

Kemaman Bitumen
Company Sdn. Bhd.
(50%)
Borneo Asphalt
Sdn. Bhd.

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ำกัด

KOC (100%)

RV (99.99%)3/

Kemaman Oil
Corporation Sdn. Bhd.

บริษัท ราวณะ 1020 จ�ำกัด

TMC (99.99%)

Highway Resources
Pte. Ltd.
(100%)

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด

HRT

Highway Resources
Trading Pte. Ltd.
(100%)

ADCo

(20%)

KBT (10%)

1/

KBC Trading Sdn. Bhd.

Asphalt Distribution
Co., Ltd.

ABS2/ (99.99%)

CS (40%)

Colasie Co., Ltd.

(99.99%)
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด

AMC (99.99%)

บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ำกัด

BMC (99.99%)
บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ำกัด

ADS (100%)

PT Asphalt Bangun
Sarana

AD Shipping Pte. Ltd.

TAL (75%)

PBS (100%)

Pacific Bitumen
Shipping Pte. Ltd.

Tipco Asphalt Lao
Co., Ltd.

RTL (100%)

PAP (40%)

Phoenix Asphalt
Philippines, Inc.

Reta Link Pte. Ltd.

TIH (100%)

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

ZJ

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

LF

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

TX

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

GTT

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

ABT

Asia Bitumen Trading
Pte. Ltd.

1/ บริษัท KBC Trading Sdn. Bhd. (KBT) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 20 โดยบริษัท Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd. (KOC) และร้อยละ 10 โดย
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
2/ บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (ABS) ถือหุ้นสามัญร้อยละ 99.90 ในบริษัท PT Saranaraya Reka Cipta (SRC) และร้อยละ 49 ในบริษัท
PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara (SDAN)
3/ 	 บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำ�กัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ราวณะ 1020 จำ�กัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564
แบบ 56-1 One Report 2564
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โรงงานผลิต คลังนำ�มันและยางมะตอย

หลางฝาง

เจิ้นเจียง
บาฮาเดอร์กาห์
เจฮานซี

สวาลี

ยูลูเบอร์เรีย

สำ�นักงานตัวแทน ณ เมืองกวางโจว

Guwahati
ซินฮุ้ย
ไฮฟอง

ฮาลเดีย

วาชิ

เว้

สำ�นักงานตัวแทน
ณ ประเทศอินเดีย

วิศาขาปัตตานัม

มังกะลอร์

สำ�นักงานตัวแทน
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

คาลาคา

คัมรานห์
เชนไน
สุราษฎร์ธานี
อาเจะห์
เมดัน

Kemaman Bitumen Company
Sdn. Bhd.

ซาราวัค
ซัมปิต

คลังสินค้า
โรงกลั่นยางมะตอย

ปาเล็มบัง

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

บาลิก์ปาปัน

บาโตลิซิน1/

Highway Resources Pte Ltd.
Asia Bitumen Trading Pte Ltd.

ชีวันดาน

โรงงานผลิตยางมะตอยนำ�
โรงงานผลิตยางมะตอย PMA
สำ�นักงานตัวแทน
1/ ถังเก็บนำ�มันชั่วคราวที่ บาโตลิซิน
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ข้อมูลบริษัท
ประเทศ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจหลัก /
ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

โทรศัพท์

สัดส่วนการ
จำ�นวนหุ้น ทุน
สามัญ จดทะเบียน ถือหุ้น

บริษัทย่อยในประเทศ
ไทย

บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ำกัด

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
ยางมะตอย

123 หมู่ที่ 3
ถนนสุราษฎร์ธานี-กาญจนดิษฐ์
ต�ำบลบางกุ้ง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

ไทย

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์
จ�ำกัด

ผลิตและ
จ�ำหน่าย
ยางมะตอย

ไทย

บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ำกัด เรือขนส่งเเละ

ไทย

บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ำกัด เรือขนส่งเเละ

ไทย

บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ำกัด บริหารเรือเเละ

ไทย

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ำกัด เรือขนส่งและ

ร้อยละ 99.99
เลขที่ 93 หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลมะขามคู่ +66 3889 3641-5 11.1 ล้านหุ้น 111 ล้านบาท
โดย บริษัท ทิปโก้
อ�ำเภอนิคมพัฒนา
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
จังหวัดระยอง 21180
(มหาชน)
ร้อยละ 99.99
+66 2273 6000 1.5 ล้านหุ้น 150 ล้านบาท
118/1 ถนนพระราม 6
โดย บริษัท ทิปโก้
แขวงพญาไท เขตพญาไท
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 10400
(มหาชน)
ร้
อ
ยละ
118/1 ถนนพระราม 6
+66 2273 6000 1.43 ล้านหุ้น 143 ล้านบาท โดย บริษัท 99.99
ทิปโก้
แขวงพญาไท เขตพญาไท
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 10400
(มหาชน)
ร้
อ
ยละ
99.99
+66 2273 6000 0.02 ล้านหุ้น 2 ล้านบาท
118/1 ถนนพระราม 6
โดย บริษัท ทิปโก้
แขวงพญาไท เขตพญาไท
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 10400
(มหาชน)
ร้อยละ 99.99
118/1 ถนนพระราม 6
+66 2273 6000 2.9 ล้านหุ้น 290 ล้านบาท
โดย บริษัท ทิปโก้
แขวงพญาไท เขตพญาไท
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
กรุงเทพฯ 10400
(มหาชน)

ไทย

บริษัท ราวณะ 1020 จ�ำกัด ธุรกิจค้าวัสดุ

ไทย
ไทย

ขนถ่ายสินค้า
ขนถ่ายสินค้า
จัดการเเทน
เจ้าของเรือ

ขนถ่ายสินค้า

เครื่องจักร และ
บริการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานก่อสร้าง
บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด บริการสร้างและ
ซ่อมแซมถนน

118/1 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
118/1 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

บริษทั ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด บริการสร้างและ 118/1 ถนนพระราม 6
ซ่อมแซมถนน

แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

+66 7795 3030 3.75 ล้านหุ้น 375 ล้านบาท

+66 2273 6000

ร้อยละ 99.99
โดย บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

0.8 ล้านหุ้น 80 ล้านบาท

ร้อยละ 99.99
โดย บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ร้
อ
ยละ
62.5
+66 3527 2609 4.97 ล้านหุ้น 497 ล้านบาท
โดย บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ร้อยละ 99.99
+66 2273 6000 2.5 ล้านหุ้น 2,500 ล้าน
โดย บริษัท
บาท
ไทยสเลอรี่ ซิล
จ�ำกัด

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
มาเลเซีย KEMAMAN BITUMEN

โรงกลัน่ ยาง
มะตอย
และจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาง
มะตอยและ
ผลิตภัณฑ์เกีย่ ว
กับน�ำ้ มัน ใน
ประเทศมาเลเซีย

Unit No. 50-8-1, 8th Floor, +603 5561 8500
Wisma UOA Damansara, 50,
Jalan Dungun, Damansara
Heights, 50490,
Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan, Malaysia

316 ล้านหุ้น

500 ล้าน
ร้อยละ 100
ริงกิต โดย บริษัท ทิปโก้
มาเลเซีย แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

มาเลเซีย KEMAMAN OIL

กิจการลงทุน
ในโรงกลัน่ ยาง
มะตอยและ
จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาง
มะตอยและ
ผลิตภัณฑ์เกีย่ ว
กับน�ำ้ มัน ใน
ประเทศมาเลเซีย

Unit No. 50-8-1, 8th Floor, +603 5561 8500
Wisma UOA Damansara, 50,
Jalan Dungun, Damansara
Heights, 50490,
Kuala Lumpur, Wilayah
Persekutuan, Malaysia

152 ล้านหุ้น

255.7 ล้าน
ร้อยละ 100
ริงกิต โดย บริษัท ทิปโก้
มาเลเซีย แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

สิงคโปร์ HIGHWAY RESOURCES

ธุรกิจซือ้ ขาย
น�ำ้ มันดิบและ
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

9 Straits View #12-07/12
Marina One West Tower,
Singapore 018937

+65 62495941

48.8 พันหุ้น

COMPANY SDN. BHD.

CORPORATION SDN. BHD.

TRADING PTE LTD.
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48,800
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ร้อยละ 100
โดย Highway
Resources Pte.
Ltd.

ประเทศ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจหลัก /
ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

โทรศัพท์

สัดส่วนการ
จำ�นวนหุ้น ทุน
สามัญ จดทะเบียน ถือหุ้น

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
ฮ่องกง TASCO INTERNATIONAL
(HONG KONG) LTD.

จีน

จีน

กิจการลงทุนใน
ประเทศจีน

จ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ให้บริการขนส่ง
สินค้าทัว่ ไป
น�ำเข้าและส่งออก
สินค้า ผลิตและ
จ�ำหน่ายอโลหะ
LANGFANG TONGTAI ROAD ผลิตและ
MATERIAL CO., LTD.
จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย
ZHENJIANG
TIPCO ASPHALT CO., LTD.

Room 1103-12, 11th Floor,
2532-3106
Nan Fung Tower,
88 Connaught Road
Central, Hong Kong
10 Dongfang Dagang,
0511-8337-1939
Zhenjiang, Jiangsu, China

97.966
ล้านหุน้

97.966
ร้อยละ 100
ล้าน โดย บริษัท ทิปโก้
เหรียญฮ่องกง แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

-

20 ล้าน
เรนมินบิ

ร้อยละ 51
โดย TASCO
International
(Hong Kong) Ltd.

No.56, Quanxing Road,
Langfang Economic
Technology evelopment
Zone, Hebei Province,
P.R.China 065001

0316-6086751

-

2.1 ล้าน
เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

ร้อยละ 51
โดย TASCO
International
(Hong Kong) Ltd.

จีน

TIPCO ASPHALT (XINHUI)
CO., LTD.

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย

23-11, Central Zone,
Jinguzhou Economic
Development Experimental
Zone, Xinhui, Guangdong,
P.R.China 529100

0750-6393636

-

30 ล้าน
เรนมินบิ

ร้อยละ 100
โดย TASCO
International
(Hong Kong) Ltd.

จีน

GUANGZHOU
TIPCO ASPHALT TRADING
CO., LTD.

มีสว่ นร่วมหลัก
ในการซือ้ ขาย
ผลิตภัณฑ์ยาง
มะตอยและ
การซือ้ ขายยาง
มะตอยในอนาคต
ที่ Shanghai
Bitumen
Exchange

Room 1003, 1004, No. 334
Huanshi East Road,
Yuexiu District, Guangzhou
510006 China

020-83634095

- 6 ล้านเรนมิ
นบิ

ร้อยละ 100
โดย TASCO
International
(Hong Kong) Ltd.

ผูน้ ำ� เข้า
ร้านค้า ผูผ้ ลิต
ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
สินค้าเกีย่ วกับ
ยางมะตอย

OHK tower, 6th floor (L06-02), 0511-83371939
Street 110 and Corner
Street 93, Phum 3,
SangkatSrah Chak,
Khan Daun Penh,
Phnom Penh
Xoknoy Village,
+856 21 262872-3
Saysettha District,
VIENTIANE, LAO PDR

1 พันหุน้ 20 ล้านเรียว

ร้อยละ 100
โดย บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

กัมพูชา TIPCO ASPHALT

(CAMBODIA) CO., LTD.

ลาว

TIPCO ASPHALT LAO
CO., LTD.

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาง
มะตอย

2.5 ล้านหุน้ 26,675 ล้าน
ร้อยละ 75
กีบลาว โดย บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

อินโดนีเซีย PT ASPHALT BANGUN

ผูน้ ำ� เข้า จัดเก็บ
ผูผ้ ลิต จัดจ�ำหน่าย
ยางมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับแอสฟัลต์

Head Office Gedung Graha +62 2 1837 09516
Pratama, 19th Floor,
Jl. MT. Haryono Kav. 15,
Jakarta 12810, Indonesia

- 58,450 ล้าน
ร้อยละ 99.99
อินโดนีเซีย โดย บริษัท ทิปโก้
รูเปียห์ แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

อินโดนีเซีย PT SARANARAYA REKA

น�ำเข้า ผูผ้ ลิต
จัดจ�ำหน่าย
ยางมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์
เกีย่ วกับแอสฟัลต์

Head Office Gedung Graha +62 2 1837 09516
Pratama, 19th Floor,
Jl. MT. Haryono Kav. 15,
Jakarta 12810, Indonesia

- 10,476.6 ล้าน
ร้อยละ 99.90
อินโดนีเซีย โดย PT Asphalt
รูเปียห์ Bangun Sarana

SARANA

CIPTA

สิงคโปร์ HIGHWAY RESOURCE
PTE. LTD.

กิจการลงทุน ใน 9 Straits View #12-07/12
ประเทศสิงค์โปร์ Marina One West Tower,
และเวียดนาม Singapore 018937
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+65 62495941 4.78 ล้านหุน้

4.78 ล้าน
ร้อยละ 100
เหรียญ โดย บริษัท ทิปโก้
สิงคโปร์ แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
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ประเทศ

ชื่อบริษัท

ธุรกิจหลัก /
ผลิตภัณฑ์

ที่อยู่

สัดส่วนการ
จำ�นวนหุ้น ทุน
จดทะเบี
ย
น
ถือหุ้น
สามัญ

โทรศัพท์

บริษัทย่อยในต่างประเทศ
เวียดนาม ASPHALT DISTRIBUTION
CO., LTD.

น�ำเข้า ผู้ผลิต
จัดจ�ำหน่ายยาง
มะตอยและ
ผลิตภัณฑ์เกี่ยว
กับแอสฟัลต์
เจ้าของเรือขนส่ง
ยางมะตอย

12th floor, Center building, +84 243 934 1048
No. 1 Nguyen Huy Tuong,
Thanh Xuan Trung ward,
Thanh Xuan district,
Hanoi city

- 135,362 ล้าน
เวียดนามดอง

9 Straits View #12-07/12
Marina One West Tower,
Singapore 018937

+65 62495941

7.125 ล้าน
หุน้

เจ้าของเรือขนส่ง 9 Straits View #12-07/12
Marina One West Tower,
ยางมะตอย

+65 62495941

50 พันหุน้

สิงคโปร์ PACIFIC BITUMEN SHIPPING เจ้าของเรือขนส่ง 9 Straits View #12-07/12

+65 62495941

39.5 พันหุน้

สิงคโปร์ AD SHIPPING PTE. LTD.
สิงคโปร์ RETA LINK PTE. LTD.

Singapore 018937

PTE. LTD.

มาเลเซีย KBC TRADING SDN. BHD.

ยางมะตอย

Marina One West Tower,
Singapore 018937

จัดหาและ
จัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ยาง
มะตอย

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

+603 5635 0998

ร้อยละ 100
โดย Highway
Resource Pte.
Ltd.

ร้อยละ 100
7.125 ล้าน
เหรียญ โดย บริษัท ทิปโก้
สิงคโปร์ แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
ร้อยละ 100
50 พัน
เหรียญ โดย บริษัท ทิปโก้
สิงคโปร์ แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

39.5 พัน
ร้อยละ 100
เหรียญ โดย บริษัท ทิปโก้
สหรัฐอเมริกา แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
0.3 ล้านหุน้ 0.3 ล้านริงกิต
ร้อยละ 20 โดย
Kemaman Oil
มาเลเซีย
Corporation Sdn.
Bhd.
ร้อยละ 10 โดย
บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทร่วมค้า
สิงคโปร์ Asia Bitumen Trading Pte Ltd. ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ 9 Straits View, #12-07/12,

+65 6249 5930

ยางมะตอย

Marina One West Tower,
Singapore 018937

มาเลเซีย BORNEO ASPHALT

ผลิตและ
จัดจ�ำหน่าย
ยางมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับ
ยางมะตอยใน
ประเทศมาเลเซีย
ฝั่งตะวันออก

Lot 7689-7690, Section 64,
KTLD Jalan Pending,
93450 Kuching, Sarawak,
Malaysia

ฟิลิปปินส์ PHOENIX ASPHALT

17th Floor, UDENNA Towers, +632 403 4013
ผู้น�ำเข้าและ
Rizal Drive and
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ Corner
th
4
Avenue,
Bonifacio South
แอสฟัลต์

SDN. BHD.

PHILIPPINES, INC.

082 496917

10 พันหุน้ 10 พันเหรียญ
สิงคโปร์
6 ล้านหุน้

ร้อยละ 50
โดย TASCO
International
(Hong Kong) Ltd.
6 ล้านริงกิต ร้อยละ 50 ถือหุ้น
มาเลเซีย โดย Kemaman
Bitumen
Company Sdn.
Bhd.

275 ล้านหุน้ 275 ล้านเปโซ
ฟิลปิ ปินส์

District, Fort Bonifacio
Global City, Taguig,
Metro Manila Philippines

ร้อยละ 40 โดย
บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

บริษัทร่วม
อินเดีย COLASIE CO., LTD.

อินโดนีเซีย PT SARANA DISTRIBUSI
ASPAL NUSANTARA
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กิจการลงทุนใน
โรงงาน แอสฟัลต์
อิมัลชันและ
โพลีเมอร์โมดิไฟล์
แอสฟัลต์
ในอินเดีย
ให้เช่าเรือ Barge

-

1 ล้านหุน้

Head Office Gedung
+62 2 1837 09516
Graha Pratama, 19th Floor,
Jl. Mt. Haryono Kav. 15,
Jakarta 12810, Indonesia

-

7, Place Rene Clair
F-92653
Boulogne - Billancourt
France Cedex
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1 ล้านยูโร

ร้อยละ 40 โดย
บริษัท ทิปโก้
แอสฟัลท์ จ�ำกัด
(มหาชน)

IDR 1,000 ร้อยละ 49 โดย
PT Asphalt
ล้าน
อินโดนีเซีย Bangun Sarana
รูเปียห์

1.3.2 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

			

		 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ไทยสเลอรี่ ซิล
จ�ำกัด (“TSS”) จากปัจจุบันที่บริษัทถืออยู่จ�ำนวน 1,243,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
25 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS เป็น 3,108,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 62.50 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจ�ำนวน
1,865,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 37.50 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของ TSS โดยการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวใน TSS บริษัทได้พิจารณาถึงแผนธุรกิจ รวมถึงสภาพ
คล่องและความเพียงพอของแหล่งเงินทุนของบริษทั เป็นส�ำคัญ ซึง่ แม้วา่ รายการซือ้ หุน้ TSS ซึง่ เป็นการเพิม่ สัดส่วนการ
ถือหุน้ ใน TSS เป็นรายการทีอ่ าจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (“Conflict of Interest”) ในอนาคต เนือ่ งจาก
โครงสร้างการถือหุ้นของ TSS ที่มีครอบครัวทรัพย์สาคร และ Colas มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันร้อยละ 37.5 ใน TSS

ครอบครัวทรัพย์สาคร
62.5%

18.75%

18.75%

		 อย่างไรก็ตาม บริษทั จะยังคงได้รบั ประโยชน์ในการเข้าท�ำรายการจากการเพิม่ สัดส่วนรายได้จากในธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างจากการรวมกิจกรรมการด�ำเนินงาน และเพิม่ ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยตามความต้องการของ TSS
และ TWS ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
เพิ่มศักยภาพในการด�ำเนินธุรกิจในระยะยาวและสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท
		 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าภายหลังการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TSS บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
TSS มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของ TSS ในด้านต่าง ๆ ได้แก่
		 1. การลดต้นทุนและความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
		 2. การเพิ่มความน่าเชื่อถือของ TSS ในการเข้าประมูลงาน
		 3. การลดค่าใช้จา่ ยทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร เนือ่ งจาก TSS จะมีความน่าเชือ่ ถือทางการเงินทีม่ ากขึน้
			 จากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการเงิน
		 4. การส่งเสริมระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
		 นอกจากนี้ บริษทั มีการก�ำหนดมาตรการดูแลและถ่วงดุลอ�ำนาจในทุกระดับของการบริหารกิจการ ตัง้ แต่ผบู้ ริหาร
กรรมการ จนถึงผู้ถือหุ้น
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1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
		 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สาคร ซึ่ง
เป็นผูก้ อ่ ตัง้ บริษทั ฯ และกลุม่ ทีส่ องคือ บริษทั โคลาส ซึง่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำของโลกในการก่อสร้าง และซ่อมบ�ำรุงโครงสร้าง
พืน้ ฐานของระบบคมนาคมจากประเทศฝรัง่ เศส บริษทั โคลาส ได้กลายมาเป็นผูถ้ อื หุน้ ในปี 2543 โดยถือหุน้ จ�ำนวนร้อย
ละ 22.7 ปัจจุบัน ได้เพิม่ ขึ้นเป็นร้อยละ 31.1 จากการที่บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญากับบริษัท โคลาส ในการให้ความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค บริษทั ฯ ได้รบั ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ซึง่ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประเทศฝรั่งเศสและสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์พิเศษและเทคนิคการใช้งานต่าง ๆ

1.3.4 ผู้ถือหุ้น
1.3.4.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้
ลำ�ดับที่

ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
		

BNP PARIBAS SECURITIES (ASIA) PTE LTD - FOR COLAS
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
ตระกูลทรัพย์สาคร
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
นายพิชิต เลิศตำ�หรับ
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF
N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 1
นายไพรัช วรุณไพจิตร
อื่นๆ
รวม

490,731,040
369,881,660
73,941,520
106,605,000
24,861,128
16,180,000
10,103,400
5,937,000
4,889,493
4,500,000
470,731,329
1,578,361,570

31.091
23.435
4.685
6.754
1.575
1.025
0.640
0.376
0.489
0.285
29.824
100.000

กรรมการที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
		 ชือ่ และจ�ำนวนกรรมการผูม้ อี �ำนาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั ฯ คือ กรรมการคนใดคนหนึง่ ของกรรมการกลุม่ ทีห่ นึง่
และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สองลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญของบริษัทฯ กรรมการ
กลุม่ ทีห่ นึง่ ได้แก่ นายเฟรเดริค การ์เดส นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ นายอูกส์ เดอชองส์ และนายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการกลุม่ ที่
สอง ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
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			 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้ถือหุ้นผ่าน บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งถือหุ้นเกินกว่า 0.50%
ของทุนช�ำระแล้ว สรุปได้ดังนี้
ลำ�ดับที่

1.
2.
3.

ผู้ถือหุ้น

N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK
UBS AG SINGAPORE BRANCH
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

จำ�นวนหุ้น

%

36,693,300
7,497,600
3,162,724

2.325
0.475
0.200

		 โดยนักลงทุนทีถ่ อื NVDR จะได้รบั เงินปันผลเสมือนผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั จดทะเบียน แต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้น

1.4 จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
1.4.1 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,578,361,570 บาท เรียกช�ำระแล้ว 1,578,361,570 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
1,578,361,570 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
		 ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น			

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
		 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี
ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึน้ กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงือ่ นไขและข้อก�ำหนดในสัญญาต่าง ๆ ทีบ่ ริษทั ฯ
ผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�ำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต
รายละเอียดของการจ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น) ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมามีดังนี้
หน่วย : บาท

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

2560

2561

2562

2563

2564

1.63
1.20
74%

0.36
0.30
84%

1.98
1.50
76%

2.28
1.60
70%

1.41
1.051/
75%

1/ รวมปันผลประจ�ำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ที่อัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท
		 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีควบคู่ไปกับด�ำเนินธุรกิจตามปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจะได้รับการ
พิจารณาและผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท บริษัทย่อยทั้งหมดในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดังต่อไปนี้
		 1. บริษัทย่อยทั้งหมดที่ด�ำรงฐานะเงินสดสุทธิเป็นบวก ณ สิ้นปีการเงินแต่ละปี จะต้องจ่ายเงินปันผลประจ�ำปีไม่
			 น้อยกว่า 60% ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีการเงินหลังหักภาษีและเงินส�ำรองทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของตน
		 2. การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายหลังจากพิจารณาแผนการลงทุนของบริษทั ย่อยแต่ละแห่งในปีงบประมาณ
			 ถัดไป
		 3. ระยะเวลาและจ�ำนวนเงินปันผลจะถูกพิจารณาโดยผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบในสายงานบัญชีและการ
			 เงินสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ
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2		 การบริหารความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
		 กลุ่มบริษัทฯ มีการด�ำเนินธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ตามความผันผวนทางธุรกิจและความ
ผันผวนในตลาด การระบุและบริหารความเสีย่ งองค์กร (“ERM”) เป็นแนวทางหลักในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ นับ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555 โดย ERM ประกอบด้วยการระบุและประเมินความไม่แน่นอนทีเ่ กีย่ วโยงกับกลยุทธ์ (“Strategies”)
และวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินงาน (“Business objectives”) ของบริษัทฯ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรตามหลักเกณฑ์ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
(“COSO”)-ERM ที่มุ่งเน้นการด�ำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพผ่านแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีและวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง การเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์และผลการด�ำเนินงาน การทบทวน
ความเสีย่ ง รวมถึงการสือ่ สารและการจัดท�ำรายงานอย่างต่อเนือ่ ง จนถึงปัจจุบนั การบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ
ได้ครอบคลุมทุกหน่วยงานหลักเริ่มจากทุกสายงานและบริษัทย่อยในประเทศไทย ธุรกิจขนส่งทางเรือ โรงงานยาง
มะตอย หน่วยงานจัดส่งสินค้าทางรถบรรทุก โรงกลั่นยางมะตอยที่ประเทศมาเลเซีย กิจการร่วมค้าในประเทศสิงค์โปร์
ในปี 2563 และ 2564 ทางกลุ่มบริษัทฯได้เพิ่มขอบข่ายการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศ
เวียดนาม และอินโดนีเซีย
		 ในอนาคต กลุม่ บริษทั ฯ มีแผนงานทีจ่ ะด�ำเนินการเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งองค์กรไปยังบริษทั ย่อยและธุรกิจใน
ต่างประเทศที่ทางกลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนที่มีนัยส�ำคัญ (คือถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด)
		 นโยบายการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ นัน้ ถูกจัดท�ำโดยค�ำนึงถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และความเสีย่ งทีอ่ งค์กร
ยอมรับได้ นโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าวถูกน�ำมาใช้กับกลุ่มบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้
ธุรกิจสามารถปรับตัวได้กบั ความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจต่างๆ ด้วยการระบุมาตรการการแจ้งเตือนความเสีย่ งตัง้ แต่
ในระยะเริม่ ต้นในเชิงด้านผลกระทบและโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ระบุตวั ชีว้ ดั ความเสีย่ ง (“Key Risk Indicator”) ควบคูไ่ ปกับ
การด�ำเนินการบรรเทาความเสี่ยงซึ่งมีการทบทวนและติดตามอย่างสม�่ำเสมอ ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงได้ทบทวนนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดนโยบายดังกล่าวถูกเปิดเผยบนเวบไซต์ ตาม
เอกสารแนบ 5
		 ภายใต้ความดูแลของคณะกรรมการบริษัทฯ (“Board of Directors”) และคณะกรรมการบริหาร (“Executive
Committee”) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง (“Risk Management Committee”) ได้ด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี ทัง้ นีน้ โยบายในการบริหารความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ฯ ได้ถกู ก�ำหนดขึน้ เพือ่ ให้แน่ใจว่า ความเสีย่ งหลัก ๆ ได้
รับการระบุโดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ขณะทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายได้ปฏิบตั ติ ามหลักการบริหาร
ความเสีย่ งด้วยความรอบคอบและมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ทอี่ าจเกิดขึน้ ได้ ส�ำนักบริหารความเสีย่ ง
(“Risk Management Office”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในปี 2558 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพือ่ ก�ำหนดแนวทางและด�ำเนินงานติดตามดูแลการบริหารความเสีย่ งขององค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอใน
แต่ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ส�ำนักบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีป่ ระสานงานกับหัวหน้าแผนกของแต่ละหน่วยงานในบริษทั ฯ
รวมไปถึงเจ้าหน้าทีผ่ ไู้ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นผูด้ แู ลและประสานงานด้านความเสีย่ ง (“Risk Champions & Risk Officers”)
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยงภายใน (“internal
controls”) ได้ดำ� เนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดอบรม ให้ความรู้ และการสือ่ สารทัว่ ทัง้ องค์กร
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กระบวนการบริหารความเสีย่ งครอบคลุม การระบุประเด็นความเสีย่ งและการประเมินระดับความเสีย่ งของแต่ละหน่วย
งาน โดยพิจารณาจากบริบทภายในและภายนอกองค์กรตามกรอบของ COSO ซึ่งรวมถึงประเภทความเสี่ยง (ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการรายงาน ความเสี่ยงต่อการผิดกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับ) การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงจากโอกาสการเกิดและผลกระทบ และ ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key
Risk Indicator) และการรายงานการบริหารความเสีย่ งหลักขององค์กรโดยหน่วยงานต่างๆทุกไตรมาสต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและรับทราบ
		 กลุ่มบริษัทฯ ทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างครอบคลุม (“comprehensive risk review”) ทุก 2 ปี เพื่อสร้าง
ความมัน่ ใจว่าการบริหารจัดการความเสีย่ งขององค์กรครอบคลุมและประเด็นต่างๆทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างครบถ้วน ผลจาก
การทบทวนการประเมินความเสีย่ งจะน�ำไปรายงานในรายงานประจ�ำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ การทบทวนดังกล่าวได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2563 และครั้งต่อไปถูกก�ำหนด
ขึ้นในปี 2565
		 ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯได้เพิ่มขอบข่ายกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปยังบริษัทในต่างประเทศ คือ เวียดนาม
และอินโดนีเซีย และคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2565 นอกจากนี้ส�ำนักบริหารความเสี่ยงได้ตรวจเยี่ยมและจัดอบรม
การบริหารความเสีย่ งให้แก่ฝา่ ยการโรงงานผลิตในประเทศไทย และ โรงกลัน่ ทีป่ ระเทศมาเลเซีย ผ่านระบบออนไลน์อนั
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำ�เนินงาน
2.2.1 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานและความเสี่ยงอุบัติใหม่ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า
		 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมกันระบุปจั จัยความเสีย่ งหลักองค์กร ซึง่ นับเป็นองค์ประกอบหลักอย่างหนึง่ ของ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงที่มีโอกาสการเกิดและส่งผลกระทบต่อองค์กร ปัจจัย
ความเสี่ยงเหล่านี้ได้มีการระบุครั้งแรกปี 2560 และถูกทบทวนโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายปี ควบคู่
ไปกับการด�ำเนินการของแผนงานบรรเทาความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและให้แน่ใจว่าองค์กรมีความ
ยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อสถานการณ์ ท้ายสุดข้อมูลดังกล่าวได้ถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ

ความเสี่ยงหลักขององค์กร
		 หนึง่ ในปัจจัยความเสีย่ งหลักขององค์กร คือ ความไม่แน่นอนของอุปทานน�ำ้ มันดิบ โดยกลุม่ บริษทั ฯ มีความต้องการ
น�้ำมันดิบชนิดที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งมีก�ำมะถันเจือปนอยู่ในสัดส่วนสูงมาผลิตยางมะตอย ซึ่งแหล่งผลิตน�้ำมันดิบดัง
กล่าวมีอย่างจ�ำกัด

33

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

		 ในอดีต กลุม่ บริษทั ฯ เคยจัดซือ้ น�ำ้ มันดิบจากแหล่งผลิตในประเทศเวเนซุเอลาเท่านัน้ ซึง่ ถือเป็นความเสีย่ งอุปทาน
น�้ำมันดิบหลักขององค์กร ปัจจัยความเสี่ยงนี้อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของโรงกลั่นและธุรกิจtrading ในต่าง
ประเทศ ดังนั้นในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการลดความเสี่ยงโดยการหาแหล่งน�้ำมันดิบ/feedstocks จากแหล่ง
อื่นเพื่อให้โรงกลั่นสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
		 นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการจัดซือ้ ยางมะตอยโดยตรงจากโรงกลัน่ ในภูมภิ าคเพือ่ รองรับการขายส�ำหรับ
ตลาดต่างประเทศอีกด้วย อีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงหลักที่มีความส�ำคัญอย่างมากเช่นกันคือ ความผันผวนของอุปสงค์
และราคายางมะตอยในตลาดค้าปลีกต่างประเทศ (เช่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย) ความเสีย่ งดังกล่าวเกิดจากการ
ปรับลดงบประมาณของรัฐบาล ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบฯ และการแข่งขันกับผูเ้ ล่นในประเทศทีอ่ ยูใ่ นระดับสูง กลุม่
บริษทั ฯ มีการจัดท�ำมาตรการและแผนการควบคุมภายใน โดยเน้นในเรือ่ งการจัดส่งสินค้า โครงการพิเศษ (ระหว่างภาค
รัฐและเอกชน) การส่งเสริมการสร้างอุปสงค์ของยางมะตอยชนิดพิเศษ รวมถึงการพิจารณาถึงโอกาสการเข้าซื้อกิจการ
ต่าง ๆ
		 นอกจากนี้ โรคระบาดเป็นอีกหนึง่ ความเสีย่ งอุบตั ใิ หม่ ในช่วงระหว่างปลายปี 2563 จนถึงปี 2564 การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน คุณภาพชีวติ ของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย กลุม่ บริษทั ฯ มีมาตรการ
ควบคุมภายในต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น มาตรการ Work From Home การ
ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมของกระทรวงสาธารณสุข การตรวจ Rapid Test ให้แก่พนักงานก่อนเข้า
ที่ท�ำงาน และการรายงานผลต่อการประชุมผู้บริหารเป็นประจ�ำทุกเดือน นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ใช้แนวปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ISO/PAS 45005:2020 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด 19) และได้เพิ่มมาตรการควบคุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานที่มาปฏิบัติงานตามสถานที่ท�ำงาน
ต่างๆ

ความเสี่ยงอุบัติใหม่
			 กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักความเสีย่ งอุบตั ใิ หม่ซงึ่ อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรในอีก 3 ถึง 5 ปีขา้ งหน้า หนึง่ ในความ
เสี่ยงอุบัติใหม่หลักๆ ขององค์กร ได้แก่ การโจมตีทางไซเบอร์ (“Cyber Attack”) และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
สารสนเทศ (“IT Security Risk”) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและการน� ำ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจ ส่งผลให้จ�ำนวนของภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นใน
หลายรูปแบบ เช่น อีเมล์หลอกลวง (“Phishing email”) มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (“Ransomware”) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกลุ่มบริษัทฯ มีการด�ำเนินมาตรการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่น การทบทวนประสิทธิภาพโครงสร้าง IT
ทัง้ หมด การประเมินความเสีย่ งความปลอดภัยด้านสารสนเทศการเปลีย่ นมาใช้ระบบออนไลน์ทมี่ คี วามปลอดภัยมากขึน้
(“cloud-based platform”) และการด�ำเนินการตามหลักแผนฟื้นฟูภัยพิบัติ (“Disaster Recovery Plan-DRP”) อย่าง
เต็มรูปแบบ
		 นอกจากนี้ความเสี่ยงอุบัติใหม่ คือ การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิด ในปี 2564 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กลุม่ บริษทั ฯและส�ำนักบริหารความเสีย่ งได้รว่ มกันเตรียมมาตรการเพือ่ ปกป้องความปลอดภัยทางระบบสารสนเทศและ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล แต่งตั้ง เจ้าหน้าดูแลและให้ความ
คุม้ ครองเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลในกลุม่ บริษทั ฯ ปรับปรุงการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ความปลอดภัย
ทางข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัว และแผนการสื่อสารต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
ปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PDPA”)
		 นโยบายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลถูกเปิดเผยบนเวบไซต์ ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5
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ความเสี่ยงทางการเงิน
		 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงทางการเงินหลายด้าน ซึ่งรวมทั้งความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สภาพคล่อง อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย และความผันผวนจากราคาน�้ำมัน ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำเครื่องมือทางการเงินหลายประเภทมา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินต่าง ๆ โดยที่มิใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็งก�ำไรแต่อย่างใด
		 ฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการต่าง ๆ (“service center”) อาทิ เช่น ให้ค�ำ
แนะน�ำเกี่ยวกับการบริหารเงิน (“Treasury Advice”) การจัดหาแหล่งเงินทุน (“Funding”) การให้ความช่วยเหลือใน
ด้านบริหารและความเสี่ยง รวมไปถึงการประสานงานกับตลาดการเงินและบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับผลการด�ำเนินงานโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การน�ำ
เครือ่ งมือทางการเงินมาใช้ได้ถกู ควบคุมอย่างเข้มงวดตามนโยบายทีไ่ ด้รบั การอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ ซึง่
ได้ก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงทางการเงินซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ
(“Commodity Hedging”) อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การปล่อยสินเชื่อ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
		 กลุ่มบริษัทฯ มีการทบทวนนโยบายความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ประเมินที่ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้น และติดตามผลอย่าง
สม�่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการทบทวนและประเมินสินเชื่อกับลูกค้าทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนั้นในการอนุมัติสินเชื่อ
จะต้องเป็นไปตามขัน้ ตอนการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมตั วิ งเงินทีก่ ำ� หนดโดยคณะกรรมการสินเชือ่ การเรียกเก็บหนีจ้ ากลูกค้า
มีการลดลงเมือ่ เทียบจากปี 2563 สืบเนือ่ งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังคงมุง่ มัน่ อย่างต่อ
เนื่องในการติดตามเรียกเก็บช�ำระหนี้ให้อยู่ในระดับดังปีที่ผ่านมา

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
		 กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการค้าและสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ไม่มีหลักประกันที่มีกับ
ธนาคารไทยและธนาคารต่างชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยมีวงเงินรวมกว่า 35 พันล้านบาท หรือ 1.05 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเป็นวงเงินที่มากพอส�ำหรับการจัดซื้อน�้ำมันดิบแม้ว่าราคาน�้ำมันดิบจะปรับตัวอยู่ในระดับที่สูงก็ตาม
ดังนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทฯจึงอยู่ในระดับต�่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นจากการจัดซื้อวัตถุดิบและรายรับ
จากการส่งออก อย่างไรก็ตาม ความเสีย่ งนีไ้ ด้ถกู บรรเทาโดยการบริหารจัดการให้ยอดสินเชือ่ และรายได้จากการส่งออก
ของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในรูปสกุลเงินเดียวกัน กลุ่มบริษัทฯ บริหารความเสี่ยงโดยมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบนยอดหนี้สิน
และค่าใช้จ่ายในรูปของเงินตราสกุลต่างประเทศ ที่มีภาระต้องช�ำระในระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		 กลุม่ บริษทั ฯ จะพิจารณาเข้าท�ำสัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) เมือ่ มีการกูเ้ งินระยะยาว

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคานำ�มัน
		 ภาวะตลาดปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องมีความผันผวนสูง โดยเป็นไปตามความผันผวนของราคาน�้ำมัน
ดิบที่แกว่งตัวอยู่ในระดับ 51-86 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลในปีนี้ ทั้งนี้ นโยบายป้องกันความเสี่ยงของบริษัทฯ นับได้
ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยง รวมถึงช่วยสนับสนุนผลการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากผันผวนของมูลค่าน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ในตลาด การวางกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวน
ของราคาน�้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ในการน�ำเข้าน�้ำมันดิบในแต่ละล�ำเรือนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ
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ความเสี่ยงด้านโรงกลั่น
		 ในปี 2564 โรงกลั่น KBC ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานภายใต้หลักความปลอดภัยในการด�ำเนินงานในทุก
ด้าน ที่ผ่านมาทางโรงกลั่นได้มีการทบทวนการด�ำเนินการตามปรัชญาการออกแบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย (“Fire
Safety Design Philosophy”) โดยได้รับค�ำปรึกษาจากแผนกความปลอดภัยจากอัคคีภัยของมาเลเซีย (“Fire-Safety
Department of Malaysia- BOMBA”) หลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเก็บน�้ำมันดิบในเดือน กรกฎาคม 2561 โรงกลั่นได้
ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำดังกล่าวแล้วเสร็จและได้รับการต่ออายุใบอนุญาตความปลอดภัยจากอัคคีภัยแล้วจาก BOMBA
นอกจากนี้ โรงกลัน่ ได้มกี ารจัดการอบรมแก่พนักงานอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงการติดตามผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการ
ด�ำเนินงานและการวางแผนรับเหตุฉุกเฉิน
		 การตรวจสอบและการประเมินโรงกลั่นรวมถึงกระบวนการท�ำงานแบบเชิงรุกช่วยให้โรงกลั่น KBC สามารถระบุ
ถึงการบ�ำรุงรักษาและอัพเกรดอุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็น เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าโรงกลัน่ มีความพร้อมในการเดินเครือ่ งโรงกลัน่ อย่างต่อ
เนื่อง ผลการด�ำเนินการเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้โรงกลั่นมีความน่าเชื่อถือในระดับที่สูง (“Plant Reliability”) โดย Plant
Reliability ในปี 2564 อยูท่ รี่ อ้ ยละ 99.66 นับเป็นความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานโรงกลัน่ อย่างต่อเนือ่ งครบ 14 ปี โรงกลัน่
ยังคงมุ่งมั่นที่การดูแลอุปกรณ์ให้สามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการต้องหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมก่อน
เวลาอันควร
		 ในปี 2564 โรงกลั่นได้เพิ่มเติมมาตรการในการด�ำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และ
การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการเดินทางของประเทศมาเลเซีย กล่าวคือ โรงกลั่นจะต้องไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
ระบาด และสุขภาพความปลอดภัยของพนักงานมีความส�ำคัญอย่างทีส่ ดุ ดังนัน้ โรงกลัน่ มีมาตรการตรวจคัดกรองโรค
ต่อพนักงานก่อนเข้าท�ำงานที่โรงกลั่น โดยมาตรการดังกล่าวสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ ส่งผลให้โครงการที่อยู่ใน
ระหว่างการด�ำเนินการได้รับผลกระทบจากการจ�ำกัดจ�ำนวนผู้รับเหมาที่ต้องเข้ามาท�ำงานที่โรงกลั่นในแต่ละวัน ทั้งนี้
โรงกลั่น KBC สามารถด�ำเนินงานได้อย่างปกติ และไม่ได้รับผลกระทบด้านการด�ำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของ
โควิด-19
		 ด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน KBC ได้ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�ำงานโดยมุ่ง
เน้นไปที่เป้าหมายอุบัติภัยเป็นศูนย์ KBC มีความภูมิใจที่จะเรียนให้ทราบว่า KBC สามารถรักษาสถิติอัตราการเสีย
ชีวิตจากการท�ำงานเป็นศูนย์นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท และการด�ำเนินงานโดยไม่มีการสูญเสียเวลาบาดเจ็บ (“Loss
Time Injury”) มากกว่า 2,857,094 ชั่วโมง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) อย่างไรก็ตาม พนักงานทุกคนมีความ
ตระหนักและมีความระมัดระวังอยู่เสมอ ทางโรงกลั่นยังคงมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้รับเหมาอยู่
ตลอดเวลา โดยเน้นในเรือ่ งการตระหนักรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการประเมิน
ความเสีย่ งตามทีไ่ ด้ดำ� เนินการก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ โรงกลัน่ มีการตรวจสอบความปลอดภัยรายวันโดยฝ่ายปฏิบตั กิ าร
และฝ่ายความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับเหมาและพนักงานของผู้รับเหมาที่ปฏิบัติงานในโรงกลั่น KBC ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบตลอดเวลา มีการสือ่ สารข้อมูลภายในโดยเฉพาะในส่วนการท�ำงานทีเ่ กีย่ วกับระบบความร้อน (“Hot work”)
และผลการทดสอบแก๊สเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงความเสี่ยงจากการท�ำงานดังกล่าว
		 KBC ให้ความส�ำคัญกับการเตรียมพร้อมและตอบสนองตามแผนฉุกเฉินเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในกระบวนการ
ป้องกันเหตุการณ์และตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการฝึกซ้อมร่วมกับแผนกดับเพลิงและกู้ภัยรวม
ของหน่วยงานรัฐ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในละแวกใกล้เคียง ซึ่งช่วยให้ KBC ปรับปรุงแผนการจัดการกับเหตุการณ์รั่ว
ไหลของน�้ำมัน และแผนรับมือเหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
		 KBC มุง่ มัน่ ทีจ่ ะปกป้องสิง่ แวดล้อมและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการ ด้วยเหตุ
นี้โรงกลั่นจึงปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นและอนุสัญญาระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม
มาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด การจ�ำกัดของเสียและการปล่อยน�้ำทิง้ ทัง้ หมดได้รบั การจัดการตามข้อก�ำหนด
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และนโยบายองค์กรด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงสิ่งแวดล้อม (“HSSE”) KBC ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุง
การด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมโดยใช้แนวปฏิบัติตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO
9001:2015 ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มาตรฐาน
เหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบและได้รับการต่ออายุการรับรองแล้ว

ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ซีเมนต์
		 ความผันผวนของราคายางแอสฟัลต์ซีเมนต์ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญมาก กลุ่มบริษัทฯ ได้พยายามอย่างต่อ
เนื่องที่จะลดความเสี่ยงด้านนี้โดยการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่ดีกับทุกโรงกลั่นในทวีปเอเชีย โดยมีการ
ท�ำสัญญาการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ ความเสี่ยงด้านการจัดหายางแอสฟัลต์ได้ลดลงเนื่องจากอุปทานยาง
แอสฟัลต์ซเี มนต์ได้โดยตรงจากการผลิต ณ โรงกลัน่ ยางมะตอยของกลุม่ บริษทั ฯ ในประเทศมาเลเซีย ประกอบกับความ
ร่วมมือทีแ่ น่นแฟ้นกับทางพันธมิตร ทีส่ ง่ ผลให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถจัดซือ้ ยางแอสฟัลต์ซเี มนต์จากแหล่งวัตถุดบิ ใหม่ ๆ
ได้ในราคาที่เหมาะสม

ความเสี่ยงด้านธุรกิจขนส่งทางเรือ
		 กลุม่ บริษทั ฯ เป็นทัง้ เจ้าของ และบริหารจัดการกองเรือขนส่งยางมะตอยทัง้ หมด 8 ล�ำ โดยบุคลากรและทีมบริหาร
มืออาชีพ กลุ่มบริษัทฯ เรือให้ความส�ำคัญในเรื่องของคุณภาพบริการขนส่งสินค้าทางเรือตามกลยุทธ์ของการขนส่งทาง
เรือและมีกระบวนการขายและจัดซื้ออย่างรอบคอบ
		 การบริการขนส่งสินค้าทางเรือทีท่ นั สมัยของบริษทั ฯ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ในการ สนับสนุนการขายในแถบเอเชีย
แปซิฟิก และออสเตรเลีย ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความสามารถในการจัดเก็บสินค้า
		 กลุ่มบริษัทฯ เรือด�ำเนินงานโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและการรั่วไหลของ
น�ำ้ มันลงสูท่ ะเลให้เป็นศูนย์ นอกจากนีส้ นิ ทรัพย์ของบริษทั ฯ เรือยังได้รบั ความคุม้ ครองความเสีย่ งจากกลุม่ บริษทั ประกัน
ภัยชั้นหนึ่ง
		 ความท้าทายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในธุรกิจขนส่งทางเรือ คือ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564
กลุม่ ธุรกิจเรือสามารถบริหารจัดการลูกเรือและกองเรือได้อย่างปลอดภัย ไม่มกี ารติดเชือ้ บนเรือ และ จัดส่งสินค้าได้ตรง
ตามเวลา อนึง่ กลุม่ ธุรกิจเรือยังมีความเสีย่ งในการการขาดแคลนบุคลากรทีไ่ ด้ผา่ นการฝึกอบรมอย่างดี อย่างไรก็ตาม
ความเสีย่ งนีถ้ กู บริหารจัดการโดยทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพือ่ ให้มคี วามพร้อมสามารถรับมือ
กับความท้าทายในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงของตลาดภายในประเทศ
		 อุปสงค์ยางมะตอยในประเทศขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและการจัดสรรงบประมาณเป็นส�ำคัญ ดังนั้น
เสถียรภาพของรัฐบาลและแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 20 ปี จึงมีบทบาทส�ำคัญกับอุปสงค์ของตลาด
ยางมะตอยเป็นอย่างมาก
		 ในปีงบประมาณ 2564 รัฐบาลอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณประจ�ำปี จ�ำนวน 151,175 ล้านบาทเพิ่มเติมจาก
ปีงบประมาณ 2563 ส�ำหรับงานก่อสร้างและซ่อมพื้นผิวปรับปรุงถนน เมื่อรวมกับงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายล่าช้ามา
ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้อุปสงค์ยางมะตอยโดยรวมปรับตัวสูงขึ้น
		 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีอย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบต่อธุรกิจการตลาดในประเทศไทย
เพียงเล็กน้อย แต่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผู้รับเหมาก่อสร้างในบางพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร และ จังหวัด
ขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่มีแผนด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ
		 หลังจากทีไ่ ด้หยุดการจัดซื้อน�ำ้ มันดิบจากประเทศเวเนซุเอลาในปลายปี 2563 กลุม่ บริษัทฯมีความท้าทายในการ
จัดซือ้ น�ำ้ มันดิบในปี 2564 ดังนัน้ โรงกลัน่ KBC ต้องหยุดการผลิตในบางช่วง จากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ใช้กลยุทธ์การขาย
ในตลาดค้าปลีกเป็นหลัก จึงส่งให้ธุรกิจในตลาดค้าส่งได้รับผลกระทบ
		 ตลอดปี 2564 อุปทานยางมะตอยทั่วภูมิภาคมีปริมาณลดลง อย่างไรก็ตามอุปสงค์ก็ลดน้อยลงเช่นกัน เนื่องมา
จากสาเหตุหลักคือการลดปริมาณการน�ำเข้าสินค้าจากประเทศจีน
		 คาดว่าในปี 2565 ตลาดยางมะตอยในภูมิภาคอาจไม่มีความสมดุลในบางช่วงเวลา อุปสงค์อาจเพิ่มขึ้น ในขณะ
เดียวกันการผลิตจากบางผู้ประกอบการรวมถึงโรงกลั่น KBC อาจมีความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความผันผวน
ของราคา

ความเสี่ยงด้านธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
		 ความส�ำคัญด้านความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ส�ำหรับกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยในต่างประเทศทั้งหมดได้มีการวางนโยบายด้านความปลอดภัยในเชิงรุก ซึ่งได้รับ
การตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แนวทางปฏิบัติที่ได้ดีจะถูกแบ่งปันเพือ่ ใช้เป็นแนวทางส�ำหรับบริษัท
ต่าง ๆ ในกลุ่มบริษัทฯ กลุ่มผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความ
ปลอดภัย
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการในภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 และยังคงให้
บริษัทย่อยต่างๆ น�ำแนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าวไปประยุกต์ใช้อย่างเคร่งครัดในปี 2564 ซึ่งช่วยลดผล
กระทบหลัก ๆ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ สืบเนือ่ งจากการจัดสรรงบประมาณท้องถิน่ ทีล่ ดลง ส่งผลต่ออุปสงค์ยางมะตอยลดลง
ในบางประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว จีน และ อินโดนีเซีย ในการนีบ้ ริษทั ย่อยทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย Asphalt BangunSarana
(“ABS”) ได้รบั ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ท�ำให้อปุ สงค์ยางมะตอยลดลงและผลกระทบด้านการด�ำเนิน
งาน

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความปลอดภัยด้านไซเบอร์
		 กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯน� ำ เทคโนโลยี เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด� ำ เนิ น งานและการเพิ่ ม
ประสบการณ์ทดี่ ขี องลูกค้า และเพือ่ เสริมการบริหารความเสีย่ งด้านไซเบอร์ โดยการระบุความเสีย่ ง การประเมินความ
เสี่ยง และการวางมาตรการเพิ่มบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯจัดท�ำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลเพื่อการรักษาข้อมูลดิจิทัลให้ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล
		 กลุม่ บริษทั ฯ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การบริหาร
จัดการและปกป้องข้อมูลดิจิทัลของกลุ่มบริษัทฯ
		 กลุม่ บริษทั ฯ ได้ทบทวนกิจกรรมการด�ำเนินงานต่างทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ให้
แน่ใจว่าผูใ้ ช้งานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุม่ บริษทั ฯ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ นโยบายดังกล่าว
ยังถูกสอบทานโดยหน่วยงานตรวจสอบทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึน้
		 กลุ่มบริษัทฯ มีแผนการด�ำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักความปลอดภัยทางสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้งานทุก
ฝ่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ในหน้าที่ของทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงนี้ร่วมกัน และเพื่อป้องกันการ
ละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติ
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ความเสี่ยงทางด้านการเข้าถึงข้อมูล
		 ระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯ จะต้องสามารถรับมือกับภัยอันตรายด้านไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอก
องค์กร ทางแผนก IT ได้พัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับระบบการป้องกัน ระบบการระบุตัวตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเข้า
ถึงระบบงานโดยมิได้รับอนุญาตและการเข้าถึงบัญชีที่มีความเสี่ยงต่อการถูกแฮค (“compromised account”) ทั้งนี้
หน่วยงาน IT ได้ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการจ�ำกัด ติดตาม และป้องกันรักษาความลับของข้อมูลองค์กรรวมทั้ง
ทรัพยากรและระบบของทางกลุ่มบริษัทฯ
		 การเข้าถึงระบบงาน ERP ได้รับการปรับปรุงจากหน่วยงาน IT และ Business Process Owner (“BPO”) เพื่อ
ให้แน่ใจว่าบทบาทหน้าที่ของบุคคลนั้น ๆ ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ในขณะที่การเข้าถึง
ระบบจะถูกบริหารจัดการโดยหน่วยงาน IT ภายใต้นโยบายของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยการดำ�เนินงาน
		 การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับส่วนงานที่ต้องจัดการข้อมูล (“information processing
facilities”) ภายใต้แนวทางการปฏิบัติงาน (“work instruction”) จากหน่วยงาน IT อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน (“operation failure”) ยังมีอยู่ เนือ่ งจาก กระบวนต่างๆ ทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ จากการขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ
		 หน่วยงาน IT ยังคงพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการและ การบริหารการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเหล่านี้จะถูก
น�ำมาใช้ภายใต้โครงการ Application Management Service project (“AMS”) ซึ่งจะเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบ ERP
ส�ำหรับงานประจ�ำต่างๆ โดยมุง่ เน้นทีก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพ ระบบควบคุมอัตโนมัติ และระบบการบูรณาการข้อมูลต่างๆ
ตามแผนงานของหน่วยงาน IT

การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (ESG)
		 ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนทะเบียนความเสี่ยงซึ่งรวมประเด็นในมิติที่กว้างขึ้นที่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ
เพือ่ ความยัง่ ยืนในมิตสิ งิ่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (“ESG”) ส�ำหรับบริษทั ฯ โรงงานผลิต และบริษทั
ย่อยในประเทศไทย ในกระบวนการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารระบุ และประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดความเสีย่ ง
ด้าน ESG ตัวชี้วัดความเสี่ยง และมาตรการควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
		 การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นในส่วนกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้า โดยมีประเด็นความ
เสี่ยงหลัก ได้แก่ การปล่อยมลพิษ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบ�ำบัดน�้ำเสียและการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์ เราใช้
นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ (“Integrated Management System”) สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 14001
และ บริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตาม GHG Protocol และ มาตรฐาน GRI มีการด�ำเนิน
		 มาตรการแผนงานและควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การ
ปรับปรุงระบบให้ความร้อนและท่อรับส่งยางมะตอยเพือ่ ลดการสูญเสียพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่นไบโอดีเซล
และการเพิม่ ประสิทธิภาพของเครือ่ งมือการปฏิบตั ติ ามหลักการ 3R (“Reduce, Reuse, Recycle”) เพือ่ ลดปริมาณการ
ปล่อยน�้ำเสีย และน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ในโรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต การโหลดสินค้า การลด
การใช้พลังงาน และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อุบัติเหตุ และการรั่วไหลของผลิตภัณฑ์
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ความเสี่ยงด้านสังคม
		 ประเด็นความเสี่ยงมิติสังคมหลักของบริษัทฯ คือ ความปลอดภัยทางถนน และความปลอดภัยและสุขภาพ
ของพนักงาน กลุ่มบริษัทฯได้รับการรับรอง ISO39001 มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยการจราจรทางบก
ส�ำหรับทั้ง 5 โรงงานในประเทศไทยและส�ำนักงานควบคุมการจัดส่งสินค้าส่วนกลาง (“Centralized Logistic Office”)
กระบวนการควบคุมภายในรวมถึงการตรวจเช็คสภาพรถขนส่งและการวางแผนเส้นทางเดินรถ และการปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยของบริษัท โดยครอบคลุมรถพนักงานขับรถของบริษัทและและพนักงานขับรถรับจ้างเหมา
นอกจากนี้มีการประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของกระบวนการท�ำงาน เช่น การอบรม
ด้านความปลอดภัย และการท�ำส�ำรวจ Unsafe Acts / Unsafe Working Condition ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ งต่อความ
ปลอดภัยในการท�ำงานตามนโยบายการจัดการบูรณาการ (“Integrated Management System”)

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
		 การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นอีกประเด็นความเสี่ยงที่ทางกลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมาก ในปี 2564
ได้มีการระบุความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินผล
กระทบจากการด�ำเนินของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (“Value Chain”) โดยการทบทวนทะเบียนความเสี่ยง และ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (“Human Rights Due Diligence”) ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ยกตัวอย่าง
ตัวอย่าง เช่น การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้เริ่มท�ำการประเมินความเสี่ยงพร้อมระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงาน และจัดท�ำ
มาตรการควบคุมความเสี่ยง ในส่วนการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม มาตรการควบคุมความเสี่ยงประกอบด้วย
สวัสดิการต่าง ๆ แก่พนักงานเพื่อความปลอดภัย สุขภาพที่ดีและการพัฒนาอาชีพ ผ่านหน่วยงานโครงการของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารภายในองค์กร นอกจากนี้เราได้ร่วมมือกับชุมชนและคู่ค้าธุรกิจเพื่อยกระดับความเป็น
อยู่และส่งเสริมความปลอดภัยผ่านการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม (“CSR”) โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความตระหนักใน
เรื่องความปลอดภัยทางถนน การสาธารณสุขและการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน
		 สืบเนือ่ งจากความตระหนักถึงการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลทีม่ ที วั่ โลกและการออกพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม 2562 และจะมีผลบังคับใช้ในกลางปี 2565 กลุม่ บริษทั ฯให้ความส�ำคัญ
ต่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิในความเป็นส่วนตัว และมีการน�ำมาตรการควบคุมภายในเพื่อบริหารจัดการ
ความเสี่ยงนี้ ซึ่งถึง เรื่องการปรับปรุงระบบความปลอดภัยสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล และนโยบายและเอกสารการ
ที่เกี่ยวข้อง การน�ำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการแต่งตั้ง Data Protection Officer (“DPO”) เพื่อดูแล
รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
		 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจของทางกลุ่มบริษัทฯ โดยส�ำนักบริหาร
ความเสีย่ งได้ด�ำเนินการระบุความเสีย่ งในประเภทนี้ โดยมีความเสีย่ งทีพ่ บประกอบด้วย การต่อต้านคอร์รปั ชัน การเปิด
เผยข้อมูล และความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
		 ในส่วนการต่อต้านคอร์รปั ชัน บริษทั ฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาค
เอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (“CAC”) ตัง้ แต่ปี 2560 บริษทั ฯ มีการติดตาม
การด�ำเนินงานที่อาจมีความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน และได้มีการประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มี
การก�ำหนดมาตรการควบคุมภายใน และกระบวนการท�ำงานตามนโยบายแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่ม
บริษัทฯ มีการจัดท�ำคู่มือแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�ำ บริษัทฯ ได้รับรองการรับรองและต่ออายุการรับรองภายใต้โครงการ CAC
ในปี 2560 และ 2563 ตามล�ำดับ และในปี 2564 ได้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน คู่มือการปฏิบัติงาน
หลักจรรยาบรรณ และการระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน เพื่อการปรับปรุงแนวปฏิบัติการต่อต้านคอร์รัปชันตามแบบ
ประเมินตัวเอง version 4.0 เพื่อการต่ออายุการรับรองจาก CAC ในปี 2566 โดยรายละเอียดนโยบายและคู่มือการต่อ
ต้านคอร์รัปชัน เปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25%
		 บริษัทฯ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 สองกลุ่มคือ บริษัท Colas และบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด
(มหาชน) และครอบครัวทรัพย์สาคร โดยแต่ละกลุ่มเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 31 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ณ
สิ้นปี 2564) จึงอาจท�ำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้นใน
เรื่องต่าง ๆ ที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
		 อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับบริษทั ฯ ก�ำหนดให้การอนุมตั วิ าระส่วนใหญ่ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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3.		 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
		 นับจากปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบาย แผนและเป้าหมายกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน 5 ปี โดยได้รับการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯ กลยุทธ์นเี้ ป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ นองค์กรให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ดา้ นการพัฒนาความ
ยั่งยืน โดยการแปลงแรงบันดาลใจไปสู่การลงมือปฏิบัติและเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในองค์กร (“In-Process
Sustainability Development”) อย่างเป็นรูปธรรม
		 กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนาความยัง่ ยืน (“Sustainability
Development”) โดยก�ำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักองค์กร รวมทั้งยัง
ส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (“Sustainable Development Goals”) โดยมุ่งมั่นที่
จะเป็นองค์กรแห่งความยัง่ ยืนและใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานขององค์กรครอบคลุมทุกมิตทิ งั้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลทีด่ ี เพือ่ เป็นบริษทั ชัน้ น�ำของประเทศโดยยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยทีด่ ขี องพนักงานเอง รวมถึงการได้แบ่งปันให้กบั ชุมชน เพือ่ การ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบคลุมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 โดยก�ำหนดกรอบนโยบายและการบริหารงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนดังนี้

1.) กลยุทธ์ความยั่งยืน (SDG 1-17)
1.1)
			
			
			
			

กลยุทธ์และพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรอบการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
เป็นการด�ำเนินงานพืน้ ฐาน ควบคูก่ บั การเพิม่ เติมแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ตี ามหลักการและมาตรฐานสากล เพือ่ ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
ศักยภาพและการด�ำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการ
ดังนี้
1) การเป็นผู้น�ำด้านนวัตกรรม (“Innovation Leader”)
2) การด�ำเนินการแบบประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
		 (“Eco-efficiency Operations”)
3) การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย (“Safety Awareness”)
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำยุทธศาสตร์เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ มาด�ำเนินการ
คือ
4) การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละการสร้างวัฒนธรรมในการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (“Transparency and Good corporate
governance”)
5) สร้างคุณค่าเพือ่ อนาคตในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการ
พัฒนาชุมชน (“Value for the Future – People Development”)

1.2)
			
			
			
			

การบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (“Environmental Social and Governance
risks”) ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการทบทวนความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านสังคม
สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน รวมถึงการประเมินความเสีย่ งและการควบคุมมาตรการ ยังรวมถึง
การระบุความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่อต้านการทุจริต และการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปี 2564 กลุม่ บริษทั ฯ ได้
มีการทบทวนความเสีย่ งและมาตรการการควบคุมภายในเพือ่ ให้แน่ใจว่ามียงั ประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ
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1.3)
			
			
			
			

ทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นทีม่ สี าระสาํ คัญ (“Materiality Analysis and Assessment”) เพือ่ รองรับแผนธุรกิจ
การตัดสินใจทางธุรกิจ และกระบวนการด�ำเนินงาน โดยสํารวจความคิดเห็นจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
ของกับธุรกิจ ซึ่งในปี 2564 ฝ่ายงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้สํารวจความคิดเห็นครอบคลุมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์หาประเด็นสําคัญและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่เพื่อรับทราบและอนุมัติ

1.4)
			
			
			

ส่งเสริมการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กร และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาความยัง่ ยืน (“Sustainability
Development Goals : SDGs”) ตามมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงการรายงานด้านการ
พัฒนาความยัง่ ยืนขององค์กรตามแนวทางของ GRI (“Global Reporting Initiative”) โดยครอบคลุมการด�ำเนิน
งานทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.5) การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (“Respect for Stakeholder Interests”) โดยตั้งเป้าหมาย
			 เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ และลดการร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย

2.) การเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรม (SDG 4, SDG 8 and SDG 9)
		
		
		
		

กลุม่ บริษทั ฯ ได้บรู ณาการการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึง่ ของกลยุทธ์องค์กร ตัง้ แต่ปี 2561 โดยมุง่ เน้น
การสร้างรากฐานความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้างของนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมที่มาจาก
ความคิดริเริ่มของพนักงาน (“Innovative Solutions Award”) ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิง
นวัตกรรม ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้อง ภายใต้โครงการ Innovation Bootcamp

		
		
		
		
		
		
		
		

กลุ่มบริษัทฯ กําหนดแผนงานด้านนวัตกรรมโดยก�ำหนดเป็นเส้นทางการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ซึ่งเริ่ม
ด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2564 ไปจนถึงปี 2568 โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการ
สร้างนวัตกรรม ในส่วนปี 2565 จะมุ่งเป้าหมายไปที่การพัฒนาความสามารถของพนักงาน ให้พนักงานมีความ
คิดริเริม่ จากการทาํ งานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพิม่ ประสิทธิภาพและเกิดการผสมผสานทักษะทีห่ ลากหลายจาก
หน่วยงานต่างๆ และภายในปี 2566 ก�ำหนดให้แผนงานมุ่งเน้นไปที่การสร้างขีดความสามารถขององค์กรที่
สามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่ต่างๆ ที่กลุ่มบริษัทดําเนินงาน และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ รวมถึงองค์กรผูส้ ร้างนวัตกรรมอืน่ ๆ จากภายนอก เพือ่ น�ำมาพัฒนา ขับเคลือ่ นนวัตกรรมให้กลุม่ บริษทั ฯ เป็น
องค์กรนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของกลุ่มบริษัทฯ ภายในปี 2568

2.1) ส่งเสริมและเผยแพร่นวัตกรรมที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SDG 4, SDG 9)
			 ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
			 (“Innovation for Sustainability”) กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมทั้งกระบวนการท�ำงานใน
			 ระดับภายในองค์กร และระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึง่ นวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริม่ ท�ำสิง่ ต่าง ๆ
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			 ด้วยวิธีใหม่ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต หรือ การบริการ เพื่อเป็นการสร้าง
			 มูลค่าเพิม่ ให้แก่ธรุ กิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลีย่ นแปลงในเชิงบวก เพือ่ ท�ำให้เกิดความเปลีย่ นแปลง
			 ไปในทางทีด่ ขี นึ้ ก่อให้เกิดผลผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ และเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมอย่างสูงสุด โดยบริษทั ฯ มีแนวทาง
			 ในการปฏิบัติ ดังนี้
			 • ส�ำรวจกระบวนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ในปัจจุบนั ของบริษทั ฯ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสีย่ งหรือมีผลกระทบใน
				 ทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
				 นอกจากนี้ บริษัทฯ จะท�ำการศึกษาเชิงลึก เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมทางธุรกิจ
			 • เปิดเผยนวัตกรรมทีค่ น้ พบในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม เพือ่ กระตุน้ ให้ธรุ กิจและผูป้ ระกอบ
				 การรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
			 • วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นการสร้าง
				 โอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
				 บริโภค
2.2) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจองค์กรโดยการใช้นวัตกรรมทีข่ บ
ั เคลือ่ นด้วยข้อมูล (SDG 4, SDG 8, SDG 9)
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

มุง่ มัน่ พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (“Business Process”) โดยใช้นวัตกรรมทีข่ บั เคลือ่ นด้วยข้อมูล เพือ่ ไปปรับ
ใช้ในการด�ำเนินงาน ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ การช่วยในการตัดสินใจและตรวจสอบข้อมูล
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การพยากรณ์และคาดการณ์สภาวะตลาดต่างๆ รวมถึงการน�ำ
นวัตกรรมข้อมูลเพือ่ เข้าใจถึงความต้องการของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทีส่ ำ� คัญ และสามารถออกมาตรการยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลธุรกิจ (“Datum Driven
Organization”) เพือ่ ประยุกต์ใช้ขอ้ มูลทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการตัดสินใจ โดยอาศัย
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพือ่ ขับเคลือ่ นธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ส่งผลให้นวัตกรรมทีข่ บั เคลือ่ นด้วย
ข้อมูลมีสามารถตอบสนองความต้องการอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนั ธมิตร คูค่ า้
และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจไปในทิศทางเดียวเพื่อการเชื่อมต่อด้านข้อมูลที่จะเป็นเครือข่ายจากทุก
แหล่งที่เป็นไปได้ และวิเคราะห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด

3) การดำ�เนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (SDG 8, SDG 13, SDG 15)
3.1) การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม และการรับมือกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (SDG 12, SDG 13,
			 SDG 14, SDG 15)
			
			
			
			
			
			
			

กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก ให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงทุน ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งคิดค้น
นวัตกรรม แสวงหาเทคโนโลยี มาตรการ และวิธกี ารใหม่ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
ดียงิ่ ขึน้ เช่น การควบคุมการปล่อยมลพิษ และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูช่ นั้ บรรยากาศ การปกป้อง
ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด รวมถึงการป้องกัน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท และส่งเสริม
กิจกรรมเพื่อการอนุรักษณ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในระดับที่องค์กรมีขีดความสามารถที่จะกระท�ำได้

			
			
			
			

นอกจากนี้ เรามีการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร ที่ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยง จากการเปลี่ยน
แปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การผลิต การจัดส่งสินค้า
การขายและการบริการ และก�ำหนดมาตรการเพือ่ ตอบสนองและปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ที่เหมาะสม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
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3.2) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (SDG 12, SDG 14)
			
			
			
			
			
			
			

ด้านการจัดการของเสีย และการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน กลุ่มบริษัทได้ริเริ่มน� ำหลักการ
ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ศึกษาและแสวงหา
เทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมใหม่มาใช้ โดยการลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ ส่งเสริมการ
ใช้ซ�้ำ การลดการเกิดของเสียที่แหล่งก�ำเนิด จัดการและพัฒนาระบบการคัดแยกของเสีย ทั้งขยะและน�้ำเสีย
รวมถึงการบ�ำบัดน�ำ้ เสีย การท�ำใหม่และการรีไซเคิลของเสีย เพือ่ น�ำกลับมาใช้ซำ�้ หรือใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต
หรือเพือ่ วัตถุประสงค์อนื่ ๆตามความเหมาะสม โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ ลดการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติในการ
ด�ำเนินงานให้น้อยที่สุดและลดปริมาณขยะที่ส่งก�ำจัดให้น้อยที่สุด

			
			
			
			
			
			
			

การขยายแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ในระยะยาว จะมุง่ เน้นการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์
ใหม่ๆ ที่มีการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติที่น้อยลง ตัวผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว ต้อง
สามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ หรือผ่านกระบวนการท�ำใหม่หรือรีไซเคิล แล้วสามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ หรือใช้ใหม่ให้
คุ้มค่า ทั้งนี้ การออกแบบและพัฒนาจะต้องค�ำนึงถึงผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ ตามมาในภายหลัง นอกจากนี้ จะต้องมีการ
ต่อยอดในการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องในระบบนิเวศเศรษฐกิจ ตลอดวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
เช่น ผู้ส่งมอบ ลูกค้า ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ และผู้รับก�ำจัดหรือรีไซเคิลขยะ เป็นต้น

4.) การสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย (SDG 3, SDG 11)
4.1) การเสริมสร้างจิตส�ำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยภายในองค์กร (SDG 3, SDG 17)
			
			
			
			
			
			
			
			
			

กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินกลยุทธ์ด้วยการสร้างความตระหนักและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในองค์กร
โดยมุง่ พัฒนาในด้านการให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงานในระดับทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมให้มคี วาม
ปลอดภัย การปลูกฝังความมีภาวะผูน้ ำ� ด้านความปลอดภัยแก่พนักงานในทุกระดับ และ การพัฒนาระบบและ
มาตรฐานขัน้ ตอนการท�ำงานเพือ่ ความปลอดภัย ควบคูไ่ ปกับการยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ให้สูงกว่าที่เกณฑ์ขั้นต�่ำตามที่กฎหมายก�ำหนด พร้อมทั้งก�ำกับดูและควบคุมการปฏิบัติงานผู้มีส่วนได้เสียให้
มีความปลอดภัย ไม่เพียงแต่เพือ่ ความปลอดภัยของพนักงาน แต่ยงั ครอบคลุมถึงการดูความปลอดภัยของผูม้ ี
ส่วนได้เสียภายนอกทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ านหรือติดต่องานในสถานประกอบกิจการของเราในระดับทีอ่ งค์กรสามารถ
ควบคุมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานได้ โดยมีเป้าหมายในการลดความเสีย่ งอันตรายและใช้มาตรการเชิงรุก
ในการควบคุม

4.2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชน (SDG 3 / SDG 11 / SDG 17)
			
			
			
			
			
			
			
			

โดยด�ำเนินการใน 3 ด้านคือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ที่มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัย
เป็นหลัก สนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/
โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีจติ ส�ำนึกและพฤติกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน (“Sustainability
Development”) ในทุกกระบวนการท�ำงานขององค์กร โดยเน้นการสร้างความตระหนักในด้านความปลอดภัย
และเน้นเป็นพิเศษในเรือ่ งความปลอดภัยในการใช้ถนน เพือ่ สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม (“Creating
Shared Value”) ด้วยการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างโปร่งใสและสร้างสรรค์ ปฏิบตั ติ อ่
กันอย่างเท่าเทียม และเคารพในความแตกต่าง ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความเข้มแข็ง
ของชุมชน

			 เราส่งเสริมการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ในกระบวนการหลักขององค์กร (“CSR
			 in process”) อย่างมีความตระหนักต่อการด�ำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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			 เราให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สมาคมอุตสาหกรรม พันธมิตรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และผูม้ สี ว่ นได้
			 เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ประยุกต์ใช้มาตรฐาน และน�ำมาปฏิบัติ ตามแนวทาง
			 การพัฒนาอย่างความยั่งยืนที่ดีของอุตสาหกรรม และ/หรือภาคส่วนอื่นๆ

5.) การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละการสร้างวัฒนธรรมในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (SDG 3, SDG 16)
5.1) การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (SDG 16)
			 กลุม่ บริษทั ฯ ยึดถือหลักคุณธรรมและโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจและปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
			 ระเบียบ ข้อบังคับ วิธกี ารและมาตรฐานทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลก�ำหนดไว้ และทีส่ ากลยึดถือปฏิบตั ิ การเคารพ
			 ต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (“Respect for International Norms of Behavior”)
			
			
			
			
			

รวมถึงปลูกฝังและสร้างจิตส�ำนึก การปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม (“Ethical Behavior”) ให้พนักงานทุกระดับในการ
ปฏิบตั งิ านด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการความเสีย่ ง ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริม
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพือ่ ให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

			 เป้าหมายในการสร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสาํ นึกทีด่ ใี ห้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน เน้นการสือ่ สารอย่าง
			 ทั่วถึง และการฝึกอบรมให้ความรู้ประจ�ำปีเกี่ยวกับจรรยาบรรณขององค์กร
5.2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รป
ั ชัน (SDG 16)
			
			
			
			
			
			
			
			

กลุม่ บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ขึน้ ในปี 2562 ภายใต้กรอบความคิดทีว่ า่ การทุจริต
คอร์รัปชันได้เพิ่มขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาครัฐ และ ภาคเอกชน ดังนั้นในฐานะผู้บริหาร และ
พนักงานทุกคน จึงแสดงความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบภายในองค์กร คณะกรรมการ
บริษัท ยังได้เห็นชอบให้บริษัทร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (“Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption”) เมือ่ วันที่
4 มีนาคม 2559 และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ประกาศนโยบายการต่อต้าน
การคอร์รัปชันและคู่มือแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารให้พนักงาน บริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องทราบ

			 รายละเอียดของนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันและคูม่ อื แนวทางการต่อต้านคอร์รปั ชัน ปรากฏตามเอกสารแนบ 5
			
			
			
			

บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครัง้ แรกเมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 จากนัน้ ได้รบั การต่อการ
รับรองอีกครั้งในปี 2563 และจะมีอายุจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการ
ทบทวนคูม่ อื แนวทางการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการเตรียมความพร้อมสาํ หรับการต่ออายุ
การรับรองสมาชิก CAC ในปี 2566
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5.3) การปฏิบตั ดิ า้ นทรัพย์สน
ิ ทางปัญญาและการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก
			 ทีเ่ กีย่ วข้อง (SDG 16)
			
			
			
			
			

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายชัดเจนที่จะไม่กระท�ำการใดที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นทาง
ด้านลิขสิทธิ์ สิทธิบตั ร หรือเครือ่ งหมายการค้า ความลับทางการค้า และทรัพย์สนิ ปัญญาด้านอืน่ ๆ ทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่าน
การตรวจสอบและติดตั้งโปรแกรมโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้ซอฟแวร์ที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

			
			
			
			

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายและแนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พร้อมกับ
มาตรฐานและระเบียบปฏิบตั เิ กีย่ วกับการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การจัดเก็บ และการป้องกัน สิง่ นีเ้ ป็น
ไปตามกฎระเบียบทีจ่ ะเกิดขึน้ เกีย่ วกับพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (“PDPA”) ซึง่ จะมีผลบังคับใช้
ภายในกลางปี 2565

			
			
			
			
			
			

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ ร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายภายนอก ได้ด�ำเนินการทบทวนประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ความต้องการทางธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล / การวิเคราะห์ การจัดท�ำร่างนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรฐานการดําเนินงาน ทั้งนี้ การด�ำเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นและได้มีการ
ประกาศนโยบายองค์กรเกีย่ วกับการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทัง้ แต่งตัง้ เจ้าหน้าทีค่ มุ้ ครองข้อมูล (“DPO”)
รวมถึงประกาศความเป็นส่วนตัวให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบ รายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

5.4) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า (SDG 3, SDG 16)
			
			
			
			
			

หนึง่ ในเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ “มุง่ เน้นลูกค้าลูกค้าเป็นศูนย์กลาง” นัน้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานของ
เราเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าในเชิงลึก ควบคู่กับการน�ำความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ มาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในอนาคต
ส่งมอบประสบการณ์เชิงบวกให้ลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ�้ำ ส่งเสริมความจงรักภักดีของลูกค้า และช่วยท�ำให้
ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

5.5) สิทธิมนุษยชน (SDG 5 / SDG 10)
			
			
			
			
			
			
			
			

กลุม่ บริษทั ฯ ยึดมัน่ ในการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานด้วยความเท่าเทียมกันและค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่
คุณค่า โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ผ่านการปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างโดยไม่เลือกปฏิบัติ ให้
โอกาสด้านอาชีพอย่างเป็นธรรม มอบหมายงานให้สอดคล้องกับความสามารถ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
รวมถึงไม่จา้ งแรงงานทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปี และแรงงานผิดกฎหมาย ซึง่ ครอบคลุมถึงพนักงานและลูกจ้างของ
คูค่ า้ และ/หรือผูม้ สี ว่ นได้เสีย กลุม่ บริษทั ฯ ดูแลและคุม้ ครองความปลอดภัยแก่พนักงาน ลูกจ้าง และทรัพย์สนิ
ของบริษทั ฯ โดยไม่ให้กระทบกับสิทธิและความปลอดภัยของผูอ้ นื่ รวมทัง้ ปกป้องสิทธิสว่ นบุคคล การเก็บรักษา
ข้อมูลความลับ การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคล เคารพสิทธิ ให้เกียรติ และปฏิบัติต่อ
พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ และคู่ค้า ด้วยความเสมอภาคและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

			 โดยมีเป้าหมายให้การร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนผ่านทุกช่องทางการร้องเรียนเป็นศูนย์
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6.) สร้างคุณค่าเพื่ออนาคต มุ่งเน้นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาชุมชน (SDG 4, SDG 8)
		
		
		
		
		

เราลงทุนด้านการพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการจัดอบรมให้ความรูแ้ ละทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น
ต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และท�ำงานได้
เต็มศักยภาพและขีดความสามารถ มีการก�ำหนดตัวชี้วัดผลจากการพัฒนาศักยภาพตามแผนด�ำเนินงานต่าง ๆ
เพือ่ ให้แน่ใจว่าบรรลุเป้าหมายการพัฒนา และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อพนักงาน รวมถึงมีการถ่ายทอดไปยังชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง

7.) การปฏิบัติตามนโยบาย (SDG 1-17)
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้
		 สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ
		 สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.) การเปิดเผยและการเผยแพร่ (SDG 17)
		 เปิดเผยนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการด�ำเนินงาน
		 ในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนมาตรฐานทีส่ ากลยอมรับอย่างเพียงพอ
		 โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain)
		 ห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจ และสอดคล้องกับกลยุทธ์
องค์กรตามวิสยั ทัศน์ 2568 โดยเริม่ ต้นจากความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าเป็นศูนย์กลางของการขับเคลือ่ น
ธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในหกของกลยุทธ์ที่ส�ำคัญคือ การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และยังคงครอบคลุมการด�ำเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ โดยมีบทบาทและความส�ำคัญมากขึ้นเมื่อเราน�ำความต้องการของลูกค้ามาวิเคราะห์และ
ขับเคลือ่ นผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีลงในกระบวนการเพือ่ หาแนวทางของการตอบสนองทัง้ ในด้านสินค้าและบริการ
ตลอดจนผลักดันให้การด�ำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การน�ำระบบ digital platform มาใช้ในการบริการลูกค้า
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและปรับลดขั้นตอนการท�ำงานเพื่อความรวดเร็วยิ่งขึ้น
		 กลุม่ บริษทั ฯ ใช้จดุ แข็งขององค์กรในด้านการปรับเปลีย่ นกระบวนการท�ำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพือ่ ให้
ธุรกิจสามารถด�ำเนินงานได้โดยไม่หยุดชะงัก รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่ง ตัวอย่างเช่น น�ำระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล
มาใช้ในกระบวนการทีม่ คี วามเสีย่ งสูงด้านการจัดซือ้ จัดหา รวมทัง้ การพัฒนาระบบการจัดซือ้ จัดหาเพือ่ ให้ผเู้ กีย่ วข้องใช้
งานได้สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด มีความยืดหยุ่นสูงภายใต้การควบคุมที่ดี รวมถึงยังสามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่มี
คุณภาพเพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิตน�ำไปสู่ผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐานตามความคาดหวังของลูกค้า กลุ่ม
บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมารองรับเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับ
สินค้าอย่างตรงเวลาและสามารถติดตามสินค้าได้อย่างทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีทีมงานบริการด้าน
เทคนิคที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยางมะตอยที่จะคอยสนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำทางด้านเทคนิคให้แก่ลูกค้าตั้งแต่ก่อน
กระบวนการท�ำงาน ระหว่างการท�ำงาน และบริการหลังการขาย ที่จะน�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ข้อมูลเหล่านี้
จะถูกเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในอนาคต

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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A truly Global Entity
Sustainable Organization

ห่วงโซ่
คุณค่า

คุณค่าที่ส่งมอบ
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่มา

ผู้มีส่วนได้เสีย

การขาย

การชักจูงให้ลกู ค้าซือ้
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทีด่ ที สี่ ดุ โดยสามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพืน้ ที่
5 ทวีป

- หน่วยงานขาย/การตลาด
ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
- หน่วยงานบริการลูกค้า
- หน่วยงานการเงิน
- หน่วยงานบัญชี

-

ลูกค้า
- สร้างสัมพันธ์ที่ดี
ผู้รับเหมาก่อสร้างถนน ช่วยเสริมสร้าง		
รายได้ให้กับคู่ค้า/
องค์กรภาครัฐ
พันธมิตรทางธุรกิจ
คู่แข่งทางการค้า

การจัดซื้อ
จัดหา

แหล่งน�้ำมันดิบ

- หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา
- หน่วยงานขนส่งทางเรือ
เดินทะเล
- หน่วยงานการเงิน
- คณะผู้บริหาร

-

ผู้จ�ำหน่ายน�้ำมันดิบ
ผู้ขนส่งน�้ำมันดิบ
องค์กรภาครัฐ
องค์กรพัฒนาเอกชน
คู่แข่งทางการค้า

- การจัดซื้อน�้ำมันดิบ

- โรงกลั่นที่ประเทศ
มาเลเซียและประเทศอืน่ ๆ
- หน่วยงานตรวจสุขภาพ
- หน่วยงานขาย
- หน่วยงานขนส่งทางเรือ
เดินทะเล
- หน่วยงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

- องค์กรภาครัฐ
- ชุมชนโดยรอบโรงกลัน่
- องค์กรพัฒนาเอกชน
- คู่แข่งทางการค้า

แหล่งรายได้อีกช่อง
ทางหนึ่ง

วัตถุดิบเพื่อการผลิต
ในประเทศ
การกลั่น

เป็นการน�ำน�ำ้ มันดิบมา
ผ่านโรงกลัน่ ยางมะตอย
ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ (ก�ำลังการ
ผลิตที่ 30,000 บาร์เรลต่อ
วัน) เพือ่ ผลิตยางมะตอย
ให้ได้ 1.2 ล้านตันต่อปี
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ห่วงโซ่คุณค่า

- การจัดซือ้ ท้องถิน่
- การจัดซื้อสีเขียว

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ห่วงโซ่
คุณค่า

ห่วงโซ่คุณค่า

คุณค่าที่ส่งมอบ
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ที่มา

ผู้มีส่วนได้เสีย

การผลิต

การแปรสภาพวัตถุดิบให้
เป็นยางมะตอยคุณภาพสูง
ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพ
อย่างเข้มงวดเพือ่ ให้ตรงตาม
ความต้องการใช้งานของ
ท้องถิ่น และเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

- หน่วยงานผลิตทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
- หน่วยงานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
- หน่วยงานจัดซื้อ จัดหา
- หน่วยงานคลังสินค้า
- หน่วยงานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

- คู่ค้าวัตถุดิบ
- องค์กรภาครัฐ
- ที่ปรึกษา
- นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
- ชุมชนโดยรอบโรงงาน
และส�ำนักงาน

- ได้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
การใช้รถ ใช้ถนน
มีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้น สร้าง
ความน่าเชื่อถือ
และความไว้วางใจ
ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดส่ง

เก็บรวบรวม และจัด
จ�ำหน่ายสินค้าให้พร้อมทีจ่ ะ
กระจายสินค้าตามช่องทาง
ของบริษทั ไปสูล่ กู ค้าตาม
ประเภทการกระจายสินค้า
ดังนี้
รถขนส่ง
กองรถขนส่งยางมะตอย
ใหญ่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย
ทีพ่ ร้อมด้วยความรู้ ความ
เชีย่ วชาญ เพือ่ การจัดส่ง
อย่างปลอดภัย
เรือขนส่ง
กองเรือขนส่งทีผ่ า่ นการ
รับรองให้เทียบท่าได้ทกุ แห่ง
เพือ่ การขนถ่ายยางมะตอย

- ศูนย์กลางโลจิสติกส์
- หน่วยงานขนส่งทางเรือ
เดินทะเล
- หน่วยงานขายทัง้ ใน		
ประเทศและต่างประเทศ
- หน่วยงานคลังสินค้า
ทัง้ ในประเทศและต่าง
ประเทศ

- ผูใ้ ห้บริการโลจิสติกส์
ภายนอก
- องค์กรภาครัฐ
- ลูกค้า
- ชุมชนโดยรอบโรงงาน
และตลอดเส้นทางใน
การขนส่ง
- คูแ่ ข่งทางการค้า

- ความหลากหลาย		
ช่องทางการรับ
สินค้า ความรวดเร็ว
และความน่าเชือ่ ถือ

บริการ

- หน่วยงานเทคนิคทัง้ ใน
ทัง้ ตลาดในประเทศและ
ประเทศและต่างประเทศ
ต่างประเทศ พร้อมทีม
บริการด้านเทคนิคก่อสร้าง - หน่วยงานขายทัง้ ใน		
ประเทศและต่างประเทศ
เครือ่ งมือ วิธกี ารใช้
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและ - หน่วยงานผลิต/ปฏิบตั กิ าร
ความช่วยเหลือแก่ลกู ค้า ณ ทัง้ ในและต่างประเทศ
สถานทีป่ ฏิบตั งิ าน

การก่อสร้าง เทคนิคการปูผวิ ถนนด้วย

ความเชีย่ วชาญทีไ่ ด้รบั
ความไว้วางใจและการ
รับรองจากหน่วยงาน
รัฐบาล ในการสร้าง/ ซ่อม
บ�ำรุงโครงข่ายสาธารณูปโภค
ถนนเพือ่ การพัฒนาและการ
เติบโตของประเทศ

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

-

หน่วยงานก่อสร้างถนน
หน่วยงานวิจยั และพัฒนา
หน่วยงานเทคนิค
หน่วยงานทีป่ รึกษา
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-

-

ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
ทีป่ รึกษา
องค์กรภาครัฐ
คูแ่ ข่งทางการค้า

- ความประทับใจอัน
ดีทลี่ กู ค้าได้รบั จาก
การบริการก่อน 		
และหลังการขาย

ผูร้ บั เหมาก่อสร้างถนน
ลูกค้า
ผูใ้ ช้ถนน/ชุมชน
สถานบันการศึกษา
องค์กรพัฒนาเอกสาร/
สือ่ มวลชน

- ความปลอดภัย
ส�ำหรับผูส้ ญ
ั จร
ทีส่ งู ขึน้

3.2.2

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

การตอบสนองขององค์กร

กรรมการบริษัท

1. การปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย และ
ถูกต้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ
2. มีการปฏิบตั งิ านทีโ่ ปร่งใส
3. ด�ำเนินธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่าง
ความยัง่ ยืน

1. การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามนโยบายและการ
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
2. ผนวกความยัง่ ยืนไว้ในแผนกลยุทธ์องค์กรและ
แผนธุรกิจ

พนักงานและ
ครอบครัวพนักงาน

1. คุณภาพชีวติ ทีด่ ี ความเป็นอยูท่ ดี่ ี
2. มีสภาพแวดล้อมในการท�ำงานน่าอยู่
และปลอดภัยในการท�ำงาน
3. มีความมัน่ คงในอาชีพและโอกาสในการ
ก้าวหน้า
4. จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม และมี
สิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน
5. มีแผนในการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ
ความรูค้ วามสามารถ

1. สถานที่ท�ำงานปลอดภัยและมีความสุข
(Happy Workplace) พร้อมการรักษาสมดุล
ชีวิตการท�ำงานและการใช้ชีวิตประจ�ำวัน
2. พัฒนาทักษะและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
3. การเลื่อนต�ำแหน่ง ค่าตอบแทน และความ
ก้าวหน้าในอาชีพ
4. สื่อสารกิจกรรมองค์กรอย่างโปร่งใส
5. ปลูกฝังวัฒนธรรมนวัตกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานและความคิด
สร้างสรรค์

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

ลูกค้า

1. ผลิตภัณฑ์และบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทสี่ ดุ
ในราคาเป็นธรรม
2. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของ
ข้อมูล การปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม และการ
เคารพสิทธิของลูกค้า
3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการอย่าง
ตรงเวลา
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1. ความน่าเชื่อถือในการส่งมอบผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง ตรงเวลา ในจ�ำนวนครบถ้วน
2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ
ของผลิตภัณฑ์
3. มีช่องทางสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการรับ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
4. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สัมมนาและการ
แนะน�ำผลิตภัณฑ์
5. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส
เป็นธรรมและสามารถถูกตรวจสอบได้
6. มีนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน และ
ส่งเสริมการปฏิบัติ
7. บริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการบริการด้าน
คุณภาพตามระบบ ISO 9001
8. รับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานห้องทดสอบ
และสอบเทียบของห้องปฏิบัติการตาม
ISO/IEC 17025
9. มีจรรยาบรรณในการเก็บรักษาข้อมูลของ
ลูกค้า

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวัง

การตอบสนองขององค์กร

หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรเอกชน
อื่นๆ

1.สามารถปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎหมายและ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
2.พัฒนาความสามารถขององค์กรในการ
มีสว่ นร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมโดยส่งผลกระทบน้อย
ทีส่ ดุ
3.ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับทางภาครัฐ
จัดท�ำโครงการต่าง ๆ เพือ่ สร้างประโยชน์
ให้แก่สว่ นรวม เช่น ชุมชม/ชุมชนท้องถิน่
เป็นต้น
4.รณรงค์การต่อต้านคอร์รปั ชันและการ
ละเมิดสิทธิต์ า่ ง ๆ

1.ปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับทีก่ ฎหมายก�ำหนด
2.สนับสนุนโครงการความร่วมมือ เพือ่ การบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาความยัง่ ยืนขององค์การ
สหประชาชาติ
3.แบ่งปันเทคโนโลยี นวัตกรรม ร่วมกัน
4.ช�ำระภาษีทอ้ งถิน่ เพือ่ การพัฒนา และมุง่ เน้น
การจ้างงานในท้องถิน่
5.เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
6.จัดท�ำรายงาน 56-1 One report

คู่ค้า/พันธมิตรธุรกิจ

1.ได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง รวดเร็วตามเงือ่ นไข
ระยะเวลา
2.การค้าทีเ่ ป็นธรรมและการจ่ายเงินตาม
ก�ำหนด เคารพสิทธิมนุษยชน

1.สร้างความมัน่ ใจด้านสภาพแวดล้อม
การท�ำงานทีป่ ลอดภัยให้คคู่ า้
2.เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีดว้ ยการแบ่งปัน
ข้อมูลการด�ำเนินการทางธุรกิจทีด่ ี
3.โครงการความร่วมมือเพือ่ การเติบโตและขยาย
ธุรกิจ รวมทัง้ การต่อต้านคอร์รปั ชัน
4.แบ่งปันความรูเ้ พือ่ สร้างประโยชน์การด�ำเนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงสุด

ชุมชน สังคม
สถานบันการศึกษา

1.สภาพแวดล้อมทีป่ ราศจากมลภาวะ
2.การสนับสนุนด้านความรูแ้ ละการศึกษา

1.ความร่วมมือและการสนับสนุนเพือ่ แบ่งปัน
ความรู้ ความช�ำนาญ
2.เพิม่ คุณภาพชีวติ และความปลอดภัยด้วยการ
ใช้ความรูข้ ององค์กร
3.รับฟังความต้องการและข้อร้องเรียนของชุมชน
ด้วยความจริงใจ

ผู้ใช้ถนน

การเดินทางทีป่ ลอดภัย

1. ถนนทีม่ คี วามปลอดภัยตลอดเวลา
2. การปูผวิ ถนนทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงใช้งานได้ยาวนาน

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์

เสถียรภาพด้านการเงิน โอกาสในการเติบโต
ของเงินลงทุน และความยัง่ ยืนของธุรกิจ

1.ผลตอบแทนทางการเงินทีส่ งู
2.การบริหารจัดการการเติบโตของธุรกิจอย่าง
รอบด้าน
3.ด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมภาพ
ลักษณ์องค์กรทีด่ แี ละเป็นทีย่ อมรับของ
สาธารณะ

สื่อต่าง ๆ

เปิดเผยข้อมูลด้วยความถูกต้อง ชัดเจน และ
ทันต่อเหตุการณ์

1.เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ทันเวลา
2.ส่งเสริมการใช้สอื่ อย่างสร้างสรรค์

คู่แข่งทางธุรกิจ

ปฏิบตั ทิ างการค้าอย่างเป็นธรรม
ต่อต้านการผูกขาด และมีความโปร่งใส

ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจเพือ่ การบริหารที่
ยุตธิ รรมและโปร่งใส

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

52

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

		 กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�ำและด�ำเนินการระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้รับการ
รับรองจากหน่วยงานผูใ้ ห้การรับรอง ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานใหญ่และโรงงานทัง้ 5 แห่งในประเทศไทย ตัง้ แต่ปี 2546 กลุม่ บริษทั ฯ
ยังคงพัฒนาการจัดการด้านสิง่ แวดล้อม และคงรักษาสถานะใบรับรองจนกระทัง่ ปัจจุบนั ตามนโยบายระบบการจัดการ
แบบบูรณาการของเรา กลุ่มบริษัทฯ มีเป้าประสงค์เพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมโดยการป้องกันและควบคุมมลพิษจาก
กระบวนการทางธุรกิจของเราที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนด้านการบริหาร
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึง่ จะมุง่ เน้นประเด็นการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม และการรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน รายละเอียดของนโยบายสิ่งแวดล้อมปรากฏตามเอกสาร
แนบ 5
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดการด�ำเนินงานในระยะสั้น ได้แก่
		 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมือ่ เทียบกับยอดการผลิต (“GHG Emissions Intensity”) ผ่านโครงการนวัตกรรม
			 และมุง่ เน้นการบ�ำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสว่ นร่วม (“TPM: Total Productive Maintenance”) จากกระบวน
			 การผลิตและการจัดส่งสินค้าของโครงการ
		 • ลดการก�ำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยการท�ำให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตลอดกระบวนการ
		 • วางแผน และริเริม่ การรวบรวมข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ โดยวิเคราะห์
			 ข้อมูลของทํางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกัน
		 • ส่งเสริมการใช้วตั ถุดบิ ทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ซำ�้ ได้และหลีกเลีย่ งการใช้แบบครัง้ เดียว รวมทัง้ หาแนวทางสร้าง
			 มูลค่าเพิ่ม จากของเสียที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิล
		 • ลดการใช้นำ�้ บาดาลในท้องถิน่ ด้วยการเตรียมทีก่ กั เก็บน�ำ้ ทีผ่ วิ ดินไว้ใช้ภายในโรงงาน และเพิม่ ปริมาณการใช้
			 น�้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (“Recycle water”)
		 แผนการด�ำเนินงานระยะยาวมีดังนี้:
		 • ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเทียบกับปริมาณการผลิต (“GHG Emission Intensity”) ผ่านแนวทาง
			 ด้านนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการขนส่งสินค้า
		 • เปลี่ยนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสม เช่น พลังงานเชื้อเพลิง
			 ชีวภาพ พลังงานลม หรือ พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
		 ในช่วงต้นปี 2564 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการทบทวนและประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องตามกลยุทธ์ของ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยเนื้อหาสําคัญคือ การสนับสนุนการวิจัยและการ
พัฒนาที่สร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทางเลือก ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน และเปิดเผยผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชนผ่าน
รายงานความยั่งยืน
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3.3.2
		

การดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อมตามกลยุทธ์ดา้ นความยัง่ ยืนด้านการบริหารประสิทธิภาพ
เชิงนิเวศเศรษฐกิจ

1) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่มบริษัทฯ น�ำการจัดการก๊าซเรือนกระจกมาประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการพิธสี ารก๊าซเรือนกระจก ว่าด้วยมาตรฐานการท�ำบัญชีและการรายงานขององค์กร (“GHG Protocol A Corporate Accounting and Reporting Standard”) โดยมีขอบเขตขององค์กร (“Organizational Boundary”)
ทีม่ กี ารด�ำเนินการครอบคลุมโรงงานทัง้ 5 แห่งในประเทศไทย โดยมีขอบเขตการด�ำเนินงาน “(Operation Boundary
- Scope”) ครอบคลุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (“Scope 1”) จากการใช้นำ�้ มันเชือ้ เพลิง ในกิจกรรมต่างๆ
ได้แก่ การผลิต การจัดเก็บ และการขนส่ง และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (“Scope 2”) จากการใช้ไฟฟ้า
ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งในพื้นที่ส�ำนักงานและพื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ ภายในโรงงาน กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดท�ำแผนและ
ด�ำเนินการในปี 2564 เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คือ การปรับปรุงระบบการบริหารโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์
ณ โรงงานพระประแดง ส�ำหรับจัดส่งสินค้าสาํ หรับของโรงงานในประเทศทัง้ 5 แห่ง เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ใช้รถขนส่งสินค้าและลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิง

		
		
		
		
		
		
		
		

ในปี 2564 ทัง้ 5 โรงงานในประเทศไทยของกลุม่ บริษทั ฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (“Scope 1”)
สุทธิเท่ากับ 13,352 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (“Scope 2”)
สุทธิเท่ากับ 1,798 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม
(“Scope 1 & 2”) สุทธิเท่ากับ 15,150 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และมีอตั ราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทาง
ตรงและทางอ้อม (“Scope 1 & 2”) เท่ากับ 0.029 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต ลดลงร้อยละ 9.81
เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 และภายในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์ลงมากกว่าหรือเท่ากับ 6% เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2563 และขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (“Scope 3”) ด้วย

		 ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการทวนสอบและรับรองผล การเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยหน่วยงาน
		 ภายนอก (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ : MASCI) ซึง่ เป็นสถาบันทีไ่ ด้รบั การยอมรับตามมาตรฐานสากล โดย
		 ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม ถึง ธันวาคม ปี 2564
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การประหยัดพลังงาน ในปี 2564 กลุม่ บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้มกี ารส�ำรวจนวัตกรรม ความคิด และริเริม่ โครงการเกีย่ วกับการประหยัดเชือ้ เพลิงและพลังงานอย่างต่อเนือ่ ง
ซึ่งควบคู่ไปกับโครงการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมุ่งไปที่การเปลี่ยนจากการใช้พลังงานฟอสซิล ไป
ใช้พลังงานทดแทน เช่น เปลีย่ นมาใช้ไบโอดีเซล (“B20”) ส�ำหรับหม้อต้มน�ำ้ มันร้อนในกระบวนการผลิตยางมะตอย
และใช้ไบโอดีเซล (“B10”) ส�ำหรับรถขนส่งยางมะตอยของกลุม่ บริษทั ฯ นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลีย่ นวิธกี ารภายใน
กระบวนการ และปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอีกด้วย โดยปริมาณการใช้พลังงาน /
เชือ้ เพลิงรวม ในปี 2564 เท่ากับ 190,249 จิกะจูล และอัตราการใช้พลังานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เท่ากับ 0.36 จิกะจูล
ต่อตันผลิต ลดลง 9.06% เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งบรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานลง 2% เทียบกับ
ปีก่อนหน้า

2) การส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
		 การใช้นำ�้ และการปล่อยน�ำ้ เสีย ส�ำหรับโรงงานในประเทศไทยทัง้ 5 แห่ง ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีท่ มี่ แี หล่งน�ำ้ อุดมสมบูรณ์
		 และกระบวนการผลิตของเราใช้น�้ำในปริมาณค่อนข้างต�่ำ จึงไม่พบประเด็นปัญหาขาดแคลนน�้ำหรือการแย่งน�้ำ
		 กับชุมชน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นด�ำเนินการเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้น�้ำโดยใช้หลักการ “3Rs” ได้แก่
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การลด (“Reduce”) การใช้ซำ�้ (“Reuse”) และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (“Recycle”) อย่างต่อเนือ่ ง โดยโรงงานของเรา 4
จาก 5 แห่ง ใช้ประโยชน์จากน�้ำฝนที่เรากักเก็บไว้ในแหล่งน�้ำผิวดินภายในโรงงาน เพื่อลดการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำ
ธรรมชาติภายนอกโรงงาน อีกทั้งในปี 2563 เรามีการปรับปรุงระบบการผลิตน�้ำประปาภายในโรงงานระยองให้
ดีขึ้นเพื่อลดการใช้น�้ำประปาจากภายนอก พร้อมทั้งด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพน�้ำให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ
มาตรฐานน�้ำประปาเพื่อสามารถใช้น�้ำได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีการบ�ำบัดน�้ำเสียจากการผลิตและน�ำ
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตแอสฟัลต์อิมัลชัน (ยางมะตอยน�้ำ) ในปี 2564 เราสามารถน�ำน�้ำเสียจากการ
ผลิตมาบ�ำบัด และน�ำกลับมาใช้ใหม่ในการผลิตยางน�้ำ ปริมาณ 2,590 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 5 จาก
ปริมาณน�้ำใช้ทั้งหมด ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปี 2563

		
		
		
		
		
		

การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิษ กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหารจัดการขยะ ของเสีย
และมลพิษ โดยมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการของเสียภายใต้หลักการ 3Rs ลดการใช้ เพิ่มการใช้ซ�้ำและน�ำ
กลับมาใช้ใหม่ และการปรับเปลี่ยนวัสดุบางอย่างเพื่อลดปริมาณขยะที่แหล่งก�ำเนิด อีกทั้งปรับปรุงระบบการคัด
แยกขยะแต่ละประเภท ควบคูไ่ ปกับการรณรงค์เรือ่ งการลดและแยกขยะให้กบั บุคลากรภายในโรงงาน เพือ่ ให้การ
จัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2564 ทั้ง 5 โรงงานในประเทศไทยก่อก�ำเนิดของเสียอุตสาหกรรม
จ�ำนวนทั้งหมด 247.28 ตัน และการจัดการของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการฝังกลบเป็นศูนย์

		
		
		
		

การควบคุมมลพิษ กลุ่มบริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ.สถานประกอบการ
แต่ละแห่ง โดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเสีย น�้ำทิ้ง กลิ่น และเสียงรบกวน อยู่ในเกณฑ์ปกติ
มีความสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และไม่มีการหกรั่วไหลของผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส�ำคัญ ระหว่าง
กระบวนการจัดส่งภายนอกโรงงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 - 2564

3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

		 กลุม่ บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจทีต่ ามหลักการก�ำกับกิจการทีด่ ี เคารพสิทธิ
มนุษยชน มีการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และด�ำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณของกลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังให้การด�ำเนินธุรกิจสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมและพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
		 กลุม่ บริษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ขึน้ เพือ่ มุง่ เน้นผลกระทบทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ
ของเรา และ/หรือการดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นโยบายนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาชุมชน ผ่าน
ความเชีย่ วชาญของกลุม่ บริษทั ฯ ควบคูไ่ ปกับงานพัฒนาสภาพแวดล้อมทีย่ งั่ ยืน เหนือสิง่ อืน่ ใด กลุม่ บริษทั ฯ จะบูรณาการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท
		 รายละเอียดของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมปรากฏตามเอกสารแนบ 5

3.4.2

ผลการดำ�เนินงานด้านสังคม

3.4.2.1

การดำ�เนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน

		 ในปี 2557 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชนภายใต้กรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และได้มกี ารทบทวนปรับปรุงครัง้ ล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ซึง่ ยังคงมุง่ มัน่ ในการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามทั้งกฎหมายแรงงานและสิทธิมนุษยชน
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แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

		 การด�ำเนินงานด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนจะรวมถึงการเคารพสิทธิแรงงานสิทธิสตรี สิทธิเด็ก และค�ำนึงถึงความ
เท่าเทียมภายใต้กฎหมายไทยและสากล รายละเอียดของนโยบายสิทธิมนุษยชนปรากฏตามเอกสารแนบ 5 นโยบาย
ฉบับปรับปรุงนี้ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนให้พันธมิตรธุรกิจไม่ว่าจะเป็น คู่ค้า ลูกค้า ให้มีส่วนร่วมด้วยการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างเคารพสิทธิมนุษยชน
		 แม้วา่ ประเทศไทยจะมิได้มกี ารออกกฎหมายเฉพาะภายใต้กรอบของหลักการชีแ้ นะฯ แต่กไ็ ด้มกี ารน�ำส่วนทีเ่ ป็น
หลักการในการด�ำเนินการไปผนวกในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานฯ เป็นต้น กลุม่ บริษทั ฯ
จึงด�ำเนินการในด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติของประเทศไทยที่สอดรับการ
มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และเปิดให้องค์กรเอกชนทีม่ คี วามสมัครใจน�ำมาตรฐานการจัดการนีไ้ ป
ใช้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน มาตรฐานนี้จึงก�ำหนดขอบเขต
และข้อก�ำหนดที่นอกเหนือขึ้นไปกว่ากฎหมายและระเบียบพื้นฐานทั่วไป
		 กลุม่ บริษทั ฯ เคารพและแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชนของทุกกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
และเข้าใจประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ส�ำคัญ สะท้อนจากกิจกรรมหลักของกลุ่มบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง ประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุม่ บริษทั ฯ อยูใ่ นระดับกลางถึงระดับต�ำ่ นับตัง้ แต่มกี ารประเมินความเสีย่ งด้าน
สิทธิมนุษยชนจากผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากกิจกรรมของกลุ่มบริษัทฯในปี 2562 และการทบทวนระดับความเสี่ยงใน
ปี 2563 จนถึงปี 2564 เราไม่พบกรณีร้องเรียนจากเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 จากการทบทวนการประเมินสารัตถภาพ (“Materiality assessment review”) ปี 2563 พบว่า ภาคพนักงานซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานมีระดับความเสี่ยงค่อนข้างต�่ำ ส่วนผู้มีส่วนได้เสียที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง 3 อันดับแรกได้แก่ ความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยของลูกค้าระหว่างน�ำผลิตภัณฑ์ยางมะตอยไปใช้ใน
การก่อสร้างถนน ความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยของผูร้ บั เหมาของลูกค้าระหว่างการขนส่งและเคลือ่ นย้ายผลิตภัณฑ์
และความปลอดภัยของกลุ่มผู้ใช้ถนนกับชุมชนในแง่ของสภาพแวดล้อมบนท้องถนนในถิ่นอาศัย
		 ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ผูผ้ ลิตและส่งมอบวัตถุดบิ ในการก่อสร้างถนนชัน้ น�ำทีม่ สี ว่ นส�ำคัญส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
เราไม่เคยละเลยกับการตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าเราส่งมอบการมีสว่ นร่วมทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อสังคมโดยรวม ดังนัน้ เราจึงแบ่ง
ประเด็นส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกดังนี้

		 ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในปี 2564 คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ.2562 ที่ได้เลื่อนก�ำหนดบังคับใช้จาก 1 มิถุนายน 2564 ไปเป็น 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯได้
ด�ำเนินการเตรียมพร้อมด้วยการประกาศนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษทั ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษัท เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติ
สอดคล้องกับกฎหมายนี้มีก�ำหนดไว้ภายในไตรมาสแรกของปี 2565
แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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สิทธิมนุษยชนของพนักงาน
		 กลุม่ บริษทั ฯ ใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารและประชุมกับพนักงานในส�ำนักงานสาขาต่างๆ และการประเมินสาระส�ำคัญ
(Materiality Assessment) ดังรายละเอียดในตารางการวิเคราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจ ข้อ 3.2.2 หมวด
พนักงานและครอบครัวถึงความคาดหวังให้บริษทั ฯ ”จ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรมและมีสทิ ธิมนุษยชนเท่าเทียมกัน”
		 เงินเดือนและค่าตอบแทนส�ำหรับพนักงานชายและหญิงทีเ่ พิง่ จบการศึกษาใหม่นนั้ มีโครงสร้างเดียวกัน อย่างไร
ก็ตาม จากรายงานของเราในปี 2564 พบว่าเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานหญิงและชาย ซึง่ พบว่ามีการใช้โครงสร้าง
เงินเดือนของพนักงานหญิงอยู่นั้นสูงกว่าพนักงานชายเล็กน้อย เนื่องจากจ�ำนวนพนักงานหญิงมีน้อยกว่าและเกือบ
ทั้งหมดอยู่ในระดับงานที่สูงกว่าพนักงานชาย และยังมีตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคล และค่าตอบแทนตามประสบการณ์ของพนักงานใหม่ เป็นต้น
ค่าตอบแทน
พนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

2562

2563

2564

1.19 : 1.00

1.18 : 1.00

1.12 : 1.00

		 ในส่วนของการสื่อสารกับพนักงานนั้น ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้ด�ำเนินการประชุมพบปะกับพนักงานในส�ำนักงาน
สาขาต่างๆ เพื่อชี้แจงถึงโครงสร้างค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในตลาดของในอุตสาหกรรม
ที่เทียบเคียงกันได้ การสื่อสารยังรวมทั้งโอกาสความก้าวหน้าในองค์กรที่ใช้กระบวนการประเมินจากความสามารถใน
งาน (“Job Competency Profile”) ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน

สิทธิมนุษยชนของลูกค้า
		 ลูกค้าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ เราตระหนักดีถึงสิทธิมนุษยชนของลูกค้าเช่นเดียวกับผู้
มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ประเด็นที่เกีย่ วข้องกับลูกค้าระหว่างการท�ำธุรกรรม ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง
ได้แสดงความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิทธิของลูกค้าในหลายวิธีดังนี้
		 • ข้อมูลของลูกค้าและความเป็นส่วนตัว: กลุ่มบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ของลูกค้าหรือข้อมูลของธุรกิจ
			 ร่วมใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ในเครือของลูกค้าให้กบั หน่วยงานภายนอกทัง้ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือภาค
			 ส่วนอื่น
		 • ความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า: กลุม่ บริษทั ฯ จะปกป้องข้อมูลของลูกค้าทีเ่ ก็บไว้ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ ไม่วา่ จะในรูป
			 แบบใด ๆ เช่น ส�ำเนา หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลของข้อมูลไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือ
			 ไม่เจตนาก็ตาม
		 •
			
			
			

กลุม่ บริษทั ฯ จะท�ำการแจ้งลูกค้าให้ทราบอย่างครบถ้วนเกีย่ วกับมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ขอ้ มูลของลูกค้า
เพือ่ ให้แน่ใจว่าลูกค้าเข้าใจการด�ำเนินธุรกิจทีโ่ ปร่งใสของกลุม่ บริษทั ฯ อย่างเต็มที่ ในขณะทีล่ กู ค้าจะได้รบั การ
ปกป้องข้อมูลอย่างเพียงพอและได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน โดยมีการจัดเตรียมช่องทางการร้องเรียนของ
ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

		 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิมนุษยชนของลูกค้าได้รับการเคารพและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามแนวทางด้าน
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กลุ่มบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (“ERM - Enterprise Risk
Management”) เพือ่ ระบุและประเมินความเสีย่ งของลูกค้ารวมถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ และรวมทัง้ เรือ่ งสิทธิมนุษยชน
ด้วย
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		 โดยผลการด�ำเนินการในปี 2564 พบว่ากลุ่มบริษัทฯ ไม่พบประเด็นด้านการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้าน
สังคม ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาข้อพิพาทด้านสิทธิมุษยชน

สิทธิมนุษยชนของคู่ค้า /พันธมิตรธุรกิจ
		 การพัฒนากลไกส�ำหรับการป้องกันปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
และต้องแสดงความรับผิดชอบหากเกิดความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายการส่งเสริม
ด้านสิทธิมนุษยชนไปยังคู่ค้าที่ด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อลดความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าและบริการ
		 ส�ำหรับคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรธุรกิจรายใหม่ที่ต้องการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันบริษัทฯ จะต้องตอบแบบประเมิน
ตนเองของคู่ค้าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้า โดยแบบประเมินจะครอบคลุมถึงการใช้แรงงาน
ภาคบังคับ ค่าตอบแทนการท�ำงาน ชั่วโมงการท�ำงาน การเลือกปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การใช้แรงงานเด็ก การใช้
แรงงานผู้หญิง เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน และสวัสดิการ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะส่งตัวแทนไปด�ำเนินการตรวจประเมินคู่ค้ารายใหม่ (“Supplier Visit”)
ยังสถานที่ปฏิบัติงานของคู่ค้าเช่น โรงงานผลิต และ/หรือ ส�ำนักงานขาย เป็นต้น โดยคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะ
สามารถเริม่ ต้นด�ำเนินธุรกิจร่วมกับกลุม่ บริษทั ฯ ได้ จากนัน้ ก่อนการเริม่ ต้นธุรกิจคูค่ า้ จะต้องจัดท�ำหนังสือแสดงความมุง่ มัน่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ และลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจของบริษัทคู่ค้านั้น ๆ
เมือ่ คูค่ า้ ได้ดำ� เนินธุรกิจร่วมกับกลุม่ บริษทั ฯ มามากกว่าหนึง่ ปี คูค่ า้ จะต้องเข้าสูก่ ระบวนการประเมินความสามารถคูค่ า้
โดยฝ่ายงานจัดซื้อและจัดหา เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้ายังคงมีความสามารถและคุณสมบัติตามที่ก�ำหนด

สิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ถนน และชุมชน
		 กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับชุมชนถือว่าเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่งภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชน กลุ่มบริษัทฯ ยอมรับว่า “ตามหลักสิทธิมนุษยชนของชุมชน” แล้ว ชุมชนแต่ละแห่งมี
สิทธิเข้าถึงทรัพยากรตามธรรมชาติ และเป็นหน้าทีข่ องกลุม่ บริษทั ฯ ทีจ่ ะด�ำเนินการให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ
แวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพมีความสมดุลและยัง่ ยืน ทัง้ นี้ กลุม่ บริษทั ฯ มีจดุ ประสงค์ทจี่ ะบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับด้านอื่น ๆ เช่น รายได้ที่สูงขึ้น สาธารณสุขที่ดีขึ้น และความปลอดภัยของประชาชนโดยรวม
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำการสนับสนุนโครงการและการริเริ่มใหม่ ๆ จากองค์กรท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน และภาคธุรกิจอื่น ๆ
และยังร่วมมือท�ำโครงการร่วมกับชุมชนรอบข้าง เช่น ความปลอดภัยของส่วนรวม สาธารณสุข การศึกษา และการอนุรกั ษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักของกลุ่มบริษัทฯ ยังอยู่ที่การน�ำความรู้ภายในและความเชี่ยวชาญของ
กลุ่มบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน
		 การเข้าถึงเครือข่ายถนนสาธารณะและความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นมีความส�ำคัญส�ำหรับชุมชนอย่างมาก
เพราะสามารถช่วยลดอัตราการที่ช�ำรุดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนและการบาดเจ็บ
ของผู้สัญจร โครงการ “ทักษะการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสมส�ำเร็จ” ถือว่าเป็นโครงการริเริ่มที่แก้ไขปัญหาเหล่านี้
ได้ในระดับหนึ่ง

สิทธิมนุษยชนของเด็ก
		 เด็กเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชนด้วยเช่นกัน ตามนิยามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็กและสนธิสญ
ั ญาอืน่ ๆ หมายถึง บุคคล
อายุตำ�่ กว่า 18 ปี ซึง่ รวมถึงทารก เด็กเล็ก และเด็กวัยหนุม่ สาว ถูกจัดให้เป็นกลุม่ ทีเ่ ปราะบาง แต่เป็นกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเป็นผู้สืบต่อการสร้างความยั่งยืนทุกด้านในระยะยาว
		 กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนของเด็กใน 4 ประเด็นหลัก ตามคู่มือแนวทางขององค์การ
ยูนิเซฟ “สิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s Rights and Business Principles – CRBP)” ได้แก่ การ
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ด�ำรงชีวิต (“Survival”) การมีส่วนร่วม (“Participation”) การได้รับการปกป้องคุ้มครอง (”Protection”) และการพัฒนา
(“Development”) กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำการประเมินข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กใน 3 ประเด็นหลักตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้แก่
กระบวนการหลักและกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ (“Workplace”) การจ�ำหน่ายสินค้า (Marketplace) และในชุมชนพืน้ ที่
ทีม่ โี รงงานของกลุม่ บริษทั ฯ ตัง้ อยู่ (“Community and environment”) ให้สอดคล้องกับความมุง่ มัน่ สร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้านสาธารณูปโภคเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
		 กลุ่มบริษัทฯ ยังสนับสนุนโครงการที่สมาชิกในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ความคิดริเริ่มเหล่านี้ท�ำให้เด็กและ
ผูใ้ หญ่ในชุมชนตระหนักถึงความส�ำคัญของการอยูร่ ว่ มกัน การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนท้องถิน่ และการพัฒนา
สมาชิกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ความคิดบางส่วนเหล่านีเ้ สนอโดยเจ้าหน้าทีป่ ระจ�ำโรงงานของกลุม่ บริษทั ฯ เช่น กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติทเี่ ด็กและผูป้ กครองเข้าร่วมอบรมความรูพ้ นื้ ฐานด้านความปลอดภัยทางถนน “ถนนปลอดภัยไปโรงเรียน”
โครงการซ่อมหลุมบ่อบนถนนทีเ่ ป็นเส้นทางสูโ่ รงเรียน ทีไ่ ด้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากนักเรียน ครู และสมาชิกในชุมชน
โครงการปรับปรุงหลุมบ่อบนถนนที่ช�ำรุดทรุดโทรมเนื่องจากการสัญจรไปมาตามปกติในแต่ละวัน เป็นต้น
		 ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ ผูผ้ ลิตและส่งมอบวัตถุดบิ ในการก่อสร้างถนนชัน้ น�ำทีม่ สี ว่ นส�ำคัญส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าการสร้างธุรกิจให้ยั่งยืนนั้นไม่เพียงแค่การไม่หยุดพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง แต่
ต้องมีรากฐานที่มั่นคงมาจากความยั่งยืนของชุมชนนั่นเอง

3.4.2.2

การดำ�เนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

		 จากรูปแบบการประกอบธุรกิจทีม่ งุ่ เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุง่ ไปสูแ่ นวคิดพนักงาน
เป็นศูนย์กลางเช่นกัน โดยทัศนคติของพนักงานนัน้ มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับความพึงพอใจของลูกค้า ซึง่ ส่งผลกับยอดขาย
และการสร้างผลก�ำไร พนักงานจึงน�ำหลักคิดมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไปใช้ในการปฏิบัติงานและท�ำกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จขององค์กร
		 กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพและความ
สามารถสูง วัตถุประสงค์คือการพัฒนาให้พนักงานที่มีศักยภาพฯ นั้นเติบโตเป็นผู้น�ำในอนาคต มีความคล่องตัวสูง
สามารถปฏิบัติงานได้ในสถานประกอบการที่มีวัฒนธรรมและภูมิภาคที่แตกต่าง
		 จากการมุง่ เน้นให้พนักงานเป็นศูนย์กลางนี้ จึงส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการท�ำงานกับองค์กร และมีความ
ภาคภูมิใจในงานที่ท�ำ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าพนักงานจะมีความภูมิใจที่จะบอกเล่ากับบุคคลภายนอกถึงวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริมแนวความคิดของพนักงาน ให้พนักงานมีความสมดุลของชีวิตการท�ำงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น และ
สร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานทีส่ นับสนุนให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ ซึง่ จะสามารถดึงดูดให้ผมู้ คี วามสามารถ
มีศักยภาพสูงสนใจเข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทฯ และน�ำไปสู่การรักษาพนักงานไว้ในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
		 นอกจากนี้ การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและความสามารถสูง รวมถึงการเตรียมผู้สืบทอดต�ำแหน่งงาน เป็น
สิ่งที่กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญมากที่สุดเพื่อตอบสนองต่อการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่น ๆ และเตรียมบุคลากรให้
พร้อมส�ำหรับการเติบโต ปัจจัยส�ำคัญจึงอยูท่ กี่ ารส่งเสริมทัศนคติทเี่ ป็นสากล พนักงานสามารถท�ำงานในสภาพแวดล้อม
ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้อย่างสบายใจและสร้างความส�ำเร็จได้จากการผสานความต่างเหล่านั้น
		 วิธกี ารด�ำเนินงานก็คอื การจัดให้พนักงานทีม่ คี วามสามารถและศักยภาพ ซึง่ ประกอบด้วยกลุม่ ผูบ้ ริหารฝึกหัด และ
กลุม่ ผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งงาน ซึง่ รวมถึงกลุม่ พนักงานทีม่ ศี กั ยภาพและความสามารถสูง ได้มสี ว่ นร่วมในการท�ำแผนพัฒนา
รายบุคคล และเข้ารับการพัฒนาตามโครงการเฉพาะ ซึง่ ก�ำหนดขึน้ เพิม่ เติมจากขอบเขตการท�ำงานในต�ำแหน่งปัจจุบนั
หลักการพัฒนาคือแนวทางที่เรียกง่าย ๆ ว่า 70/20/10 คือ ร้อยละ 70 เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่
ร้อยละ 20 จากการโค้ช และอีกร้อยละ 10 จากการฝึกอบรมในห้องเรียน เราคาดการณ์ว่าพนักงานที่มีความสามารถ
และศักยภาพนั้นจะได้รับประสิทธิผลจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากที่สุด
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		 เป้าหมายและผลการด�ำเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

2562

2563

2564

อัตราการลาออกไม่เกินร้อยละ 10

9.7%

5.4%

8.6%

พนักงานที่ลาดูแลบุตรกลับเข้าทำ�งานร้อยละ 100

92.0%

100%

100%

อัตราการเลื่อนตำ�แหน่งพนักงานที่มีศักยภาพสูงขึ้น

27.0%

25.0%

22.2%

30.6

24.7

18.0

เป้าหมายการวางแผนสืบทอดตำ�แหน่งร้อยละ 100

91.3%

95.2%

90.0%

อัตราการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูงร้อยละ 100

73.0%

100%

94.4%

-

-

56.0%

-

-

58.0%

จำ�นวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงาน เฉพาะการฝึกอบรม
ด้านเทคนิคและการบริหารจัดการต้องมากกว่า 24 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

ปี 2564 เริ่มสำ�รวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ในเรื่องวัฒนธรรมนวัตกรรม
- พนักงานแสดงพฤติกรรมนำ�ไปสู่การริเริ่มและ
พัฒนานวัตกรรม
- องค์กรส่งเสริมสภาพแวดล้อมนำ�ไปสู่การริเริ่ม
และพัฒนานวัตกรรม

3.4.2.3

การดำ�เนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

		 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มจัดท�ำและประยุกต์ใช้ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน
ISO45001 (OHSAS18001 ในอดีต) ตั้งแต่ปี 2551 โดยครอบคุมการปฏิบัติงานของส�ำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 5
โรงงานในประเทศไทย ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ทั่วไปส�ำหรับการท�ำงานอย่างปลอดภัยใน
ช่วงเวลาการระบาดของโควิด 19 (“ISO/ PAS 45005”) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญคือ การระบุความเสี่ยง การประเมิน
มาตรการควบคุมภายใน รวมถึงการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
		 กลุม่ บริษทั ฯ จัดเตรียมสภาพแวดล้อมการท�ำงานทีป่ ลอดภัย โดยมีเป้าประสงค์เพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ การบาดเจ็บ
และความเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการ
คิดบนพื้นฐานของความเสี่ยง เพื่อลด และควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะท�ำให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการปลูกฝังจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานในระยะสั้น ซึ่งได้ด�ำเนินการในปี 2563-2564 ได้แก่

ความปลอดภัยของพนักงาน
		 • จัดท�ำแผนป้องกันการแพร่ระบาด และแผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน โรคโควิด 19 โดยมีพื้นฐาน
			 จากการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมภายในสถานประกอบการ การเดินทาง และการปฏิบัติงานจากบ้าน
		 • พัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยขัน้ พืน้ ฐานและหลักสูตรอบรมประจ�ำปี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้กบั พนักงาน
			 ระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
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		 • ส�ำรวจเส้นทางและประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดท�ำคู่มือการเดินทางอันประกอบด้วยจุดจอด จุดเสี่ยงและจุด
			 บังคับจอด ส�ำหรับตรวจความพร้อม อาทิ ความพร้อมของรถ ลักษณะเส้นทาง ความเร็วทีเ่ หมาะสม และความ
			 พร้อมของผู้ขับ
		 • จัดอบรมหลักสูตรการขับขีเ่ ชิงป้องกันอุบตั เิ หตุรายปี (“Defensive Driving Course”) ให้แก่พนักงานขับรถ และ
			 ทดสอบ เพื่อค้นหาทักษะ ที่จ�ำเป็นและพัฒนาให้มีความช�ำนาญมากขึ้น
		 • เรียนรู้จากอุบัติเหตุ ก�ำหนดมาตรการป้องกัน และเผยแพร่ในทุกระดับของพนักงานผ่านคณะกรรมการความ
			 ปลอดภัยประจ�ำโรงงาน
		 • จัดการประชุมเรื่องความปลอดภัยกับพนักงาน ผ่านทางระบบออนไลน์อย่างสม�่ำเสมอ
		 • จัดช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลเครื่องจักร อุปกรณ์ความปลอดภัยที่จ�ำเป็น การตัดระบบพลังงานเมื่อ
			 ซ่อมบ�ำรุง ผ่านระบบ QR code ณ จุดปฏิบัติงาน
		 • จัดโครงการ Happy workplace ประกอบด้วย การออกก�ำลังกายระหว่างวัน การแสดงดนตรีผา่ นระบบออนไลน์
			 การสัมมนาออนไลน์โดย Life coach

ความปลอดภัยของผู้รับเหมา และผู้รับจ้างส่งสินค้า
		 • จัดอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยภาคปฏิบัติให้แก่ผู้รับจ้างส่งสินค้า เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการขนส่ง
			 สินค้า
		 • จัดระบบการขอปฏิบัติงานของผู้รับเหมาพร้อมให้มีการประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงาน
		 • ประชุมเรื่องความปลอดภัยระหว่างผู้รับเหมาหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสม�่ำเสมอ

ความปลอดภัยของลูกค้า
		 • จัดอบรมออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ ให้ลูกค้าที่สนใจ
		 • จัดอบรมหลักสูตรการขับขีเ่ ชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ (“Defensive Driving Course”) ให้แก่พนักงานขับรถลูกค้าทีส่ นใจ

ความปลอดภัยของชุมชน
		 • จัดท�ำคูม่ อื ให้ความรูเ้ กีย่ วกับจุดบอด จุดเสีย่ งของรถบรรทุกขนาดใหญ่ ส�ำหรับผูใ้ ช้รถให้กบั ชุนชนและผูใ้ ช้ถนน
			 บนเส้นทางที่บริษัทขนส่งสินค้า
		 • จัดท�ำคูม่ อื ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลตนเอง และการใช้อปุ กรณ์ปอ้ งกันการระบาดโรคโควิด 19 แก่ชมุ ชนรอบ
			 โรงงาน
		 • จัดหาอุปกรณ์ป้องกันการระบาดโรคโควิด 19 และชุดตรวจให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนใกล้โรงงาน

ผลการดำ�เนินการในปี 2564
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการจัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อ
เนือ่ ง เพือ่ ลดความเสีย่ ง และป้องกันการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ในปี 2564 ดังนี้
		 • อุบัติเหตุที่ท�ำให้เกิดเสียชีวิต 1 ครั้งจากผู้รับจ้างขนส่ง
		 • ไม่มีพนักงานเจ็บป่วยเป็นโรคอันเกี่ยวเนื่องมาจากการท�ำงาน
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		 • อัตราความถีก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานของพนักงานทัง้ หมดซึง่ รวมถึงพนักงานขับรถ (“Lost Time Injury
			 Frequency Rate”) เท่ากับ 0 ครัง้ ต่อหนึง่ ล้านชั่วโมงการท�ำงาน
		 • อัตราความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของพนักงานทั้งหมดซึ่งรวมถึงพนักงานขับรถ (“Lost
			 Time Injury Severity Rate”) เท่ากับ 0 วัน ต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการท�ำงาน

3.4.2.4

การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม

		 จากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2562 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีความ
จําเป็นต้องปรับแผนการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมให้สอดคล้องกับหลักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของกลุม่ บริษทั ฯ
อย่างเต็มที่ ส่งผลให้งบประมาณสนับสนุนทางด้านสังคมส่วนใหญ่ในปีนมี้ งุ่ เน้นการให้ความช่วยเหลือชุมชน และผูท้ ไี่ ด้
รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
		 อย่างไรก็ตาม โครงการและกิจกรรมระยะยาวยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ปรับเปลีย่ นแนวทางการ
ดาํ เนินการเพือ่ ให้เหมาะกับสถานการณ์ทางสังคมและสาธารณสุขทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ บริษทั ฯ ได้
ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลมากขึน้ ตัวอย่างเช่น กิจกรรมแบ่งปันความรูเ้ กีย่ วกับการซ่อมแซม
ถนนด้วยผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์พรีมิกซ์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารบก การอบรมความรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้น (“CPR &
AED”) สําหรับพนักงานและชุมชน การบริจาคโลหิตเพือ่ สนับสนุนทางการแพทย์ โดยรายละเอียดของโครงการทีส่ าํ คัญ
มีดังนี้:
		 ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้กลยุทธ์ “นวัตกรรมน�ำสู่อนาคต”
		 • โครงการเปิดบ้านทิปโก้ เพือ่ การเรียนรูเ้ รือ่ งของอุตสาหกรรมยางมะตอยและการเป็นส่วนหนึง่ ของการสร้างถนน
			 ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคที่ส�ำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้ท�ำการเปิดบ้านให้ความรู้ นักเรียน นักศึกษา และ
			 ประชาชนทีส่ นใจ จ�ำนวน ทั้งสิ้น 328 คน จ�ำนวนสถาบันการศึกษา 11 แห่ง
		 • โครงการอบรมสาธิตการใช้งานยางมะตอยส�ำเร็จรูปพรีมกิ ซ์รว่ มกับผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก จ�ำนวนทัง้ สิน้ 2 ครัง้
		 • โครงการนวัตกรรมภายในองค์กร จ�ำนวน 133 โครงการ ท�ำให้สามารถลดต้นทุนโดยรวมได้ประมาณ 47 ล้านบาท
			 จาก 34 โครงการ และลดเวลาจากกระบวนการท�ำงานโดยรวมได้ 367,000 นาที จาก 29 โครงการ (ประมาณ
			 มูลค่า 528,370 บาท)
		 • จากปี 2563 มีโครงการนวัตกรรมภายในองค์กรจ�ำนวนทั้งหมด 79 โครงการ โดยจาก 15 โครงการนวัตกรรม
			 สามารถลดต้นทุนได้ 20 ล้านบาท และจาก 13 โครงการนวัตกรรมสามารถลดเวลาการทํางานลงได้ 198,700
			 นาที
		 •
			
			
			
			
			

ในปี 2564 โครงการบ่มเพาะพัฒนานวัตกรรม (“Innovation Bootcamp”) ยังด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
พนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 105 คน แบ่งเป็นพนักงานในประเทศไทยจ�ำนวน 69 คน และพนักงานจาก
บริษัทย่อยในต่างประเทศจ�ำนวน 36 คน มี 19 แนวคิดโครงการนวัตกรรม นอกจากนี้เราใช้เวลา 8 เดือน
ส�ำหรับด�ำเนินโปรแกรมเร่งนวัตกรรม ที่ออกแบบมาเพื่อให้การสนับสนุนที่จําเป็นในการขยายขนาดและเปิด
ตัวโครงการนวัตกรรมสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ซึ่งมี 5 โครงการที่ผ่านการรับรอง 1 โครงการนวัตกรรมการบริการ
และ 4 โครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

		 • การส่งเสริมเป้าหมายด้านนวัตกรรมผ่านโครงการบ�ำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีสว่ นร่วม (“TPM: Total Productive
			 Maintenance”) โดยสามารถสามารถลดต้นทุนจากการด�ำเนินงานจ�ำนวน 16.8 ล้านบาท และลดเวลาทํางาน
			 (ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการลดเวลาจ�ำนวน 5,183 บาท) ในปี 2564
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		 ด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้กลยุทธ์ “ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม / สังคม”
		 • โครงการการปลูกต้นไม้ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ เพื่ออนาคตมีป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีส่วนช่วยในเรื่องลดภาวะ
			 โลกร้อนในการดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นการดูแลรักษาสถาพแวดล้อมทีด่ ี มีจำ� นวนต้นไม้
			 ทัง้ สิน้ 33,600 ต้น ในพื้นที่ป่าใกล้ชุมชนประมาณ 127 ไร่
			 - โครงการบึงตะเครงเพือ่ การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ โดยมีการพัฒนาพืน้ ทีข่ องกรมชลประทาน
				 ร่วมกับเทศบาลต�ำบลบึงตะเครงเมืองใหม่ โดยร่วมปลูกต้นมะฮอกกานีที่บริษัทฯ เพาะกล้าไม้ และต้นไม้
				 ขนาดใหญ่ (ความสูงประมาณ 4.0 เมตรขึ้นไป) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ปัจจุบันมีจ�ำนวน
				 ต้นไม้ทั้งสิ้นในโครงการจ�ำนวน 3,360 ต้น

			 				
				
			 				
				
				
				

โครงการถนนมาป่ายังอยู่ เป็นการย้ายต้นไม้ใหญ่จากแนวการตัดถนน ย้ายไปยังพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็น
การรักษาพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ ในปี 2564 ได้ย้ายต้นไม้จ�ำนวน 204 ต้น รวมย้ายต้นไม้ตั้งแต่ปี 2562 เป็น
จ�ำนวนทั้งสิ้น 324 ต้น
โครงการปลูกและบ�ำรุงรักษาป่า บ้านบางกระสอบ ต. ทรงคะนอง จ.สมุทรปราการ มีตน้ ไม้ประมาณ 12,432 ต้น
ในพื้นที่รกร้างของพื้นที่ราชพัสดุ และ สวนป่าชุมชน ต.หนองปักใจ จ.นครราชสีมา ปลูกต้นไม้ทั้งหมด
ประมาณ 4,977 ต้น ตามทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริปลูกป่า 3 อย่าง ให้เกิด
ความสมดุลย์และยัง่ ยืน เป็นโครงการทีส่ ง่ เสริมการปลูกต้นไม้ ช่วยอนุรกั ษ์ดนิ และเพิม่ พืน้ ที่ “ปอดสะอาด”
ให้กับชุมชน
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		 •
			
			
			

โครงการขับรถเชิงป้องกันอุบตั เิ หตุ เพือ่ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพิม่
ทักษะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ความปลอดภัยของคนขับขีแ่ ละผูใ้ ช้ถนนร่วมทาง ได้อบรมพนักงานขับรถขนส่งจ�ำนวน 101
คน คิดเป็น 100% ในปี 2564 และหลักสูตรความปลอดภัยในการท�ำงานผูร้ บั เหมาขนส่งสินค้าจ�ำนวน 139 คน
คิดเป็น 100% จากทั้งหมด 6 บริษัทผู้รับเหมาขนส่งสินค้า

		 ด้านสังคม โดยใช้กลยุทธ์ “ความปลอดภัยเป็นเรื่องส�ำคัญ”
		 • โครงการซ่อมหลุมถนนชัว่ คราวด้วยยางมะตอย
			 ส�ำเร็จรูป เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร
			 จ�ำนวน 2 โครงการ เป็นพืน้ ทีก่ ารซ่อมประมาณ
			 107 ตารางเมตร
		 • โครงการอบรมการช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน รวมถึง
			 การสนับสนุนการฝึกอบรมผู้สอนการช่วยชีวิต
			 เบือ้ งต้น จ�ำนวน 1 ครัง้ มีผเู้ ข้าการอบรมทัง้ สิน้
			 65 คน โดยมี จ� ำ นวนคนที่ เ ข้ า อบรมทั้ ง สิ้ น
			 ตั้งแต่ปี 2561 จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,084 คน
		 • โครงการให้ความรูด้ า้ นการใช้ถนนอย่างปลอดภัย
			 ส�ำหรับเด็กและเยาวชน จ�ำนวน 52 คน ใน 1
			 โรงเรียน
		 • โครงการจัดท�ำลานกระตุน้ ประสาทสัมผัส ศูนย์
			 การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
			 ส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเพือ่ การกระตุน้
			 การพัฒนากระตุ้นการรับรู้ประสาทสัมผัสของ
			 เด็ ก พิ เ ศษได้ ดี เป็ น พื้ น ที่ ที่ เ ด็ ก สามารถท� ำ
			 กิจกรรมร่วมกันกับเพื่อน และคุณครู
		 • โครงการสนับสนุนงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมจัดตั้งศูนย์ CSR สุราษฎร์ธานี ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
			 ของชุมชนเพื่อให้มีความมั่นคงในการด�ำเนินชีวิตอย่างพอเพียง เช่น โครงการสนับสนุนกลุ่มชุมชนโรงผสมปุ๋ย
			 ต�ำบลท่าโรงช้าง จ�ำนวน 120 คน จาก 5 หมู่บ้าน ท�ำให้ประหยัดต้นทุนค่าปุ๋ยเป็นเงิน 3.2 ล้านบาท/ปี เป็นต้น
		 ด้านสาธารณะกุศลและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
		 • โครงการส่งเสริมศาสนา
			 - โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจ�ำทุกเดือน
				 ทีส่ ถานพ�ำนักสงฆ์ บ้านไร่ทอสี อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
				 เป็นการพัฒนาการฝึกจิต และ ศึกษาหาความรูด้ า้ นพระพุทธ
				 ศาสนา
			 - โครงการกฐินประจ�ำปี วัดเขาโอภาส จังหวัดระยอง บริษทั ฯ
				 ได้ ร ่ ว มท� ำ บุ ญ เพื่ อ บ� ำ รุ ง ศาสนาร่ ว มกั บ พนั ก งานและ
				 ประชาชนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 93,429 บาท
		 • โครงการสนับสนุนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลศิรริ าช
			 และโรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ในการ
			 ต้านภัยโควิด 19 จ�ำนวนเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 9,787,803 บาท
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ชั่วโมงจิตอาสาเพื่อชุมชน
		 ในปี 2564 นี้ การท�ำกิจกรรมจิตอาสาเพือ่ ชุมชน หรือกิจกรรมเพือ่ สังคม ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ส่งผล
ต่อเป้าหมายการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ และส่งผลมากที่สุดต่อกิจกรรมหลักในการซ่อมถนนด้วยยางมะตอยผสม
ส�ำเร็จพรีมิ๊กซ์ การอบรมความรู้การช่วยชีวิตเบื้องต้น (“CPR & AED”) เป็นต้น จากสาเหตุด้านความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในการท�ำงานใกล้ชิดกับคนหมู่มาก กลุ่มบริษัทฯ จึงด�ำเนินการปรับแผนการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นกิจกรรมในการพัฒนาพนักงานเพื่อส่งต่อไปยังครอบครัว ชุมชน และ
สังคม เช่น โครงการ (“TIPCOs Go LEAN”) เพื่อดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนในการ
รักษาพยาบาลและมีประสิทธิภาพในการท�ำงานได้เต็มที่ นอกจากนีย้ งั รวมถึงการบริจาคร่วมกับภาครัฐและกลุม่ บริษทั
เอกชนในการช่วยเหลือสังคมในช่วงวิกฤตนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ได้ลดเป้าหมายชัว่ โมงจิตอาสาเพือ่ ชุมชนลงจากปี 2562 จ�ำนวน
22.9 ชั่วโมง/คน/ปี เป็น 16 ชั่วโมง/คน/ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งบางหน่วยงานไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ และ
กลุ่มบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง เมื่อวิกฤตโควิด 19
สามารถควบคุมในระดับที่สามารถด�ำเนินชีวิตอย่างปกติได้ พนักงานจิตอาสาจะสามารถด�ำเนินการตามแผนที่วางไว้
กิจกรรมจิตอาสา

2561

2562

2563

23,978

15,358

13,077

2,716

อัตราการทำ�กิจกรรม (ชั่วโมง/คน/ปี)

34.8

22.9

24.5

7.8

จำ�นวนพนักงานที่ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม (คนร่วมกิจกรรม)

689

670

528

348

95.0%

93.5%

81.4%

93.1%

ชั่วโมงทำ�งานกิจกรรมเพื่อสังคมของพนักงานจิตอาสา (ชั่วโมง)

สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม

2564

		 งบประมาณการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสาเพื่อชุมชนในปี 2564 กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับผล
กระทบจากวิกฤตโควิด 19 ท�ำให้บริษัทได้ปรับแนวทางในการด�ำเนินกิจกรรมบางส่วนเพื่อให้หมาะสมกับสถานการณ์
ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่ของงบประมาณใช้กับการบริจาคและสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐในการป้องกันโควิด 19 และมี
ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมด�ำเนินกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ในปีนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้เน้นให้กิจกรรมเป็นการพัฒนาจากภายใน
องค์กร จากพนักงานไปสูส่ งั คม/ชุมชนภายนอก เป็นการสร้างความเข้าใจในการท�ำกิจกรรมทีเ่ กิดประโยชน์กบั ทุกฝ่าย
มากขึ้น รวมทั้งเป็นการปลูกจิตส�ำนึกในการท�ำดีเพือ่ ส่วนรวมทัง้ ใน/นอกเวลางาน จึงท�ำให้ผลความพึงพอใจต่อการท�ำ
กิจกรรมอาสาโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 93.1%
จำ�นวนการสนับสนุน

ประเภทของการสนับสนุน

หน่วย

2562

2563

2564

งบประมาณที่ใช้ตรงในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม

ล้านบาท

7.7

2.9

0.7

งบประมาณในการบริหารจัดการกิจกรรม

ล้านบาท

0.9

0.7

0.01

อื่นๆ (การให้แบบ In-Kind : การบริจาคผลิตภัณฑ์
หรือบริการ โครงการ และความช่วยเหลือ)

ล้านบาท

0.8

5.0

15.0

เวลา (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานจากการที่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมระหว่างชั่วโมงการทำ�งาน)

ล้านบาท

2.4

3.0

0.4

%

89.0

89.9

93.1

การสำ�รวจความพึงพอใจต่อกิจกรรมเพื่อสังคมของจิตอาสา
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4.		 การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน

		 กลุม่ บริษทั ฯ ขอรายงานผลการด�ำเนินงานในปี 2564 กลุม่ บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิรวมหลังหักภาษีจำ� นวน 2,220 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบ กับก�ำไรสุทธิรวมหลังหักภาษีในปี 2563 จ�ำนวน 3,592 ล้านบาท รายละเอียดของผลการด�ำเนิน
สามารถสรุปได้ดังนี้
		 รายได้จากการขายและบริการจ�ำนวน 24,447 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.53 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
โดยมีสาเหตุหลักจากยอดขายยางมะตอยในตลาดต่างประเทศทีล่ ดลง เป็นไปตามกลยุทธ์การเลือกตลาดทีจ่ ะขาย รวม
ถึงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศในภูมิภาคอาเซียน ในทางกลับกัน ยอดขายยาง
มะตอยของตลาดในประเทศยังอยูใ่ นระดับทีแ่ ข็งแกร่ง และราคาขายยางมะตอยทุกชนิดก็ปรับตัวสูงขึน้ ตามราคาน�ำ้ มัน
ดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอดทั้งปี
		 ต้นทุนขายและบริการในปี 2564 มีจ�ำนวน 19,723 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80.68 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ต้นทุนขายดังกล่าวเป็นยอดต้นทุนที่ไม่ได้รวมผลกระทบจากการตั้งส�ำรองค่าเผื่อการลดลงในมูลค่าของ
สินค้าคงเหลือและการป้องกันความเสีย่ งจากผลขาดทุนจากสัญญาซือ้ ขายสินค้าโภคภัณฑ์ลว่ งหน้า อัตราก�ำไรขัน้ ต้นที่
ดีมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายยางมะตอยเฉลี่ยที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับต้นทุน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกขาดทุน
จากการท�ำสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าจ�ำนวน 1,048 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน�้ำมันดิบในตลาด
โลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับก�ำไรจากการท�ำสัญญาซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า จ�ำนวน 803 ล้านบาท
ในปี 2563
		 ในระหว่างในไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวโยงกันและบริษัทย่อยในธุรกิจ
ก่อสร้าง จากร้อยละ 25.0 เป็นร้อยละ 62.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้ว โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วน
ร้อยละ 37.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้ว ส่งผลให้ส่งผลให้บริษัทดังกล่าว พร้อมทั้งบริษัทย่อยของบริษัทที่
เกีย่ วข้องกันดังกล่าว เปลีย่ นสถานะจากบริษทั ร่วมเป็นบริษทั ย่อย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงบันทึกรายได้และต้นทุนจากสัญญา
ก่อสร้างถนนและเส้นทาง Runway ในสนามบินในงบการเงินรวม ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจก่อสร้างในปี 2564 มีจ�ำนวน
2,606 ล้านบาท ต้นทุนงานก่อสร้างจ�ำนวน 2,403 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.23% ของรายได้จากธุรกิจก่อสร้าง
		 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร มีจ�ำนวน 170 ล้านบาท และ 1,184 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.63 และ
ร้อยละ 4.38 ของรายได้จากการขายและบริการและธุรกิจก่อสร้าง ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการบริหารในปี 2563 ซึ่งมีจ�ำนวน 169 ล้านบาท และจ�ำนวน 1,209 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.65 และ
ร้อยละ 4.62 ของรายได้จากการขายและบริการ ตามล�ำดับ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่ออัตรา
ก�ำไรขั้นต้นจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น
		 ในปี 2564 บริษัท Kemaman Bitumen Company SDN. BHD. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับค่าสินไหม
ทดแทนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ปี 2561งวดสุดท้ายจ�ำนวน 271 ล้านบาท จากบริษัทประกันภัย
		 ก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีส�ำหรับปี 2564 มีจ�ำนวน 2,220 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 1.41 บาท เปรียบเทียบกับ
ก�ำไรต่อหุ้น 2.28 บาท ส�ำหรับปี 2563
การวิเคราะห์ด้านการเงิน

		 กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ จ�ำนวน 4,009 ล้านบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับกระแสเงินสดจาก
การด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2563 จ�ำนวน 5,591 ล้านบาท
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

66

		 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในปี 2564 อยู่ที่ 118 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจ�ำนวน 131 ล้าน
บาทในปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากยอดหนี้ระยะสั้นส�ำหรับการจัดซื้อและอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
		 อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมของกลุม่ บริษทั ฯ หรือ D/E Ratio อยูท่ ี่ 0.56 เมือ่ เปรียบเทียบกับอัตราส่วน
ปี 2563 ที่อยู่ที่ 0.42 ในปี 2563 อัตราส่วนที่สูงขึ้นนี้เกิดจากยอดลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลังที่สูงขึ้น
ฐานะการเงินรวม

		 การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2563 สามารถ
สรุปได้ดังนี้
		 		 			
		 			
		 			
		 			
			
			
		 			
		 			
			
		 		 		 			

การลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจากการทีร่ ายได้และก�ำไรสุทธิปรับตัวลดลงเมือ่ เทียบกับปีกอ่ น
การเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เนือ่ งจากราคาขายของสินค้าคงคลังและลูกหนีก้ ารค้าของธุรกิจก่อสร้าง
ที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากสัญญา และเงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมา เนื่องจากการจัดท�ำ
งบการเงินซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจก่อสร้างในปีนี้
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าคงคลัง เนื่องจากราคาน�้ำมันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น ถึงแม้ว่าปริมาณสินค้าคงคลังจะ
ลดลง
การเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้เพือ่ ขาย เนือ่ งจากบริษทั ย่อยในประเทศสิงค์โปร์อยูเ่ ข้าท�ำสัญญาขายเรือ ซึง่ รวม
ถึงน�้ำมันเตา และสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในต่างประเทศที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยมีมูลค่า
ประมาณ 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 446 ล้านบาท ซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ย่อยแห่งนีถ้ กู บันทึกภายใต้รายการ
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยใหม่ซึ่งอยู่ใน
ธุรกิจก่อสร้างส่งผลให้มีการเปลี่ยนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิ์การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า เนื่องจากสัญญาเช่าของบริษัทย่อยแห่งใหม่
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากการบันทึกมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับรายการความสัมพันธ์กับลูกค้า
และยอดขายที่รอรับรู้รายได้ของบริษัทย่อยแห่งใหม่ในธุรกิจก่อสร้างในปีนี้
การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากเงินกู้ระยะสั้นส�ำหรับสินทรัพย์หมุนเวียน
การลดลงของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย เนื่องจากก�ำไรที่ลดลง
การเพิม่ ขึน้ ของส�ำรองผลประโยชน์พนักงาน เนือ่ งจากการรับรูผ้ ลประโยชน์จากบริษทั ย่อยแห่งใหม่ รวมถึงการ
บันทึกขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปีนี้

อัตราส่วนทางการเงินหลัก

		
		
		
		

อัตราส่วนทางการเงินหลักของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2564 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้
- อัตราก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวมลดลงเป็นร้อยละ 8.28 จากร้อยละ 13.68
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นร้อยละ14.70 จากร้อยละ 25.43
- อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.56 จาก 0.42

กระแสเงินสด

		 กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้
		 - เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 744 ล้านบาท
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เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 469 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดการลงทุนธุรกิจก่อสร้างและการจัดซื้อ
เครื่องมือ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 848 ล้านบาทส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ ซึง่
ส่วนหนึ่งถูกชดเชยจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ปัจจัยหลักที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

		 กลุ่มบริษัทฯ คาดว่าปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบกับการด�ำเนินงานในอนาคต ได้แก่
		 (1)		 การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณการก่อสร้างและ
				 ซ่อมถนน ซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ยางมะตอย
		 (2)		 ความสม�่ำเสมอของอุปทานน�้ำมันดิบที่เข้ามาที่โรงกลั่นของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งส่งผลต่อปริมาณยางมะตอย
				 ที่กลุ่มบริษัทฯ จะผลิตได้
		 (3)		 ความผันผวนของราคาน�ำ้ มันดิบ ซึง่ เป็นต้นทุนหลักของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ อาจกระทบภาพรวมของอัตราการ
				 ท�ำก�ำไรของกลุ่มบริษัทฯ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำ�คัญ
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า
ระยะเวลาในการชำ�ระหนี้เฉลี่ย
Cash Cycle
อัตราส่วนความสามารถในการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถจ่ายดอกเบี้ย
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2562

2563

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

1.32
0.63
7.18
50.83
4.42
82.49
6.33
57.63
75.69

1.88
0.89
6.09
59.91
3.21
113.84
4.41
82.81
90.94

1.81
0.73
7.13
51.20
3.77
96.94
7.21
50.63
97.51

(%)
(%)
(%)
(%)

11.32%
10.42%
8.50%
24.22%

21.24%
17.06%
13.68%
25.43%

18.21%
11.48%
8.28%
14.70%

(%)
(เท่า)

15.59%
1.50

19.25%
1.13

13.54%
1.18

(เท่า)
(เท่า)

0.86
18.90

0.42
34.28

0.56
26.44
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
		
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์:
เวปไซต์:

อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
+66 2273 6000
+66 2271 3363
info@tipcoasphalt.com
www.tipcoasphalt.com

ข้อมูลอื่น
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกช�ำระ
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
นายทะเบียนหุ้น
		
		
โทรศัพท์

TASCO (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - SET)
0107535000044
1,579,883,570 บาท
1,578,361,570 บาท
1,578,361,570 หุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
+66 2009 9000

ผู้สอบบัญชี
		
		
		
		
		
		
ที่ตั้งส�ำนักงาน
		
โทรศัพท์
โทรสาร

บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ
นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844
อาคารเลครัชดา ชัน้ 33 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
+66 2264 0777, +66 2661 9190
+66 2264 0789-90, +66 2661 9192

5.2 ข้อมูลสำ�คัญอื่น:
-ไม่มี-

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
ที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ส่วนที่ 2 การกำ�กับดูแลกิจการ
6.		 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
6.1 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตได้
อย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ คู่แข่งและเจ้าหนี้
		 ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ และฝ่ายบริหารจึงมีการส่งเสริมการด�ำเนินการภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ส�ำหรับบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน เคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจ
สอบได้ จึงก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของกลุม่ บริษทั ฯ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติดังนี้
		 1. คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูน้ ำ� ทางจริยธรรม โดยก�ำหนดแนวทางของจรรยาบรรณในการบริหารจัดการ และ
			 ก�ำกับดูแลให้กลุ่มบริษัทฯ ประพฤติปฏิบัติตามกฏหมายที่บังคับใช้และแนวทางของจรรยาบรรณที่ก�ำหนดไว้
		 2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาก�ำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่ส�ำคัญ โดย
			 พิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
		 3. คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความ
			 รอบคอบ และระมัดระวังรับผิดชอบต่อการด�ำเนินการ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ร้อมมีสว่ นร่วมใน
			 ความส�ำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงสุดตลอดเวลา
		 4. ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยตระหนักอยู่เสมอว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่ม บริษัทฯ
			 ทีจ่ ะส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในความเป็นเจ้าของผ่านกระบวนการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ ท�ำหน้าทีแ่ ทนตน
			 และมีสิทธิในการตัดสินใจเปลี่ยน แปลงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ
		 5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ต่อทุกฝ่ายรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
		 6. ด�ำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการ ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทั้งในปัจจุบันและ ความ
			 คาดหวังในอนาคตเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่าง ยั่งยืน
		 7. ด�ำเนินการเปิดเผยสารสนเทศของกลุม่ บริษทั ฯ ทัง้ ในเรือ่ งการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา
			 โปร่งใสและตรวจสอบได้ ผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทางที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจแก่
			 ผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง
		 1. คณะกรรมการบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่นอ้ ยกว่าสิบคนและไม่เกินกว่าสิบสีค่ น และกรรมการ
			 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
		 2. ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่กรรมการอิสระต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
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		 3.
			
		 4.
			
		 5.
			

คณะกรรมการบริษัทฯ เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรอง
ประธานกรรมการโดยรองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับบริษัทซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทและความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และชัดเจนและจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�ำนวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
		 กรรมการที่เป็นอิสระ 		
5 ท่าน
		 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 		
4 ท่าน
		 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 		
5 ท่าน

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
		 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลกับการบริหารงาน

นโยบายการกำ�หนดคุณสมบัติและการสรรหากรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษทั ควรประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด มีความหลากหลาย
ทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตลอดจนไม่จ�ำกัดหรือแบ่งแยกในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ
และสัญชาติ
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำนดค่าตอบแทนควรพิจารณา ก�ำหนดองค์ประกอบของความรู้ความช�ำนาญเฉพาะ
ด้านทีจ่ ำ� เป็นต้องมีในคณะกรรมการบริษทั และจัดท�ำ Board Skill Matrix เพือ่ ประกอบในการสรรหาและเสนอชือ่ บุคคล
ทีี่เหมาะสมเป็นกรรมการ เช่น
		 - การก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (“Strategic Planning”)
		 - ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (“Industry Knowledge”)
		 - ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (“Accounting and Finance”)
		 - การตลาดระหว่างประเทศ (“International Marketing”)
		 - การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรบุคคล (“Organization and human
			 capital management”)
		 - การบริหารความเสี่ยง (“Risk Management”)
		 รวมทัง้ ต้องมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารอย่างน้อย 1 คน ทีม่ ปี ระสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั
ด�ำเนินกิจการอยู่
		 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนและพิจารณาแล้วว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ
มีทักษะทั้ง 6 ด้านที่จ�ำเป็นอย่างครบถ้วน ส�ำหรับกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนอาจพิจารณารายชื่อกรรมการจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยประกอบการพิจารณาด้วย
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คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
		 ในการคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการของ บริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็น
ผูท้ ำ� การกลัน่ กรองและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ทัง้ นีค้ ณ
ุ สมบัตทิ พี่ งึ ประสงค์ของกรรมการ บริษทั ฯ มีดงั นี้
		 1.
		 2.
			
		 3.
		 4.
		 5.
		 6.
			

มีความน่าเชื่อถือและความรับผิดชอบ
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจด้านการเงิน หรือการพาณิชยกรรมหรือการอุตสาหกรรม และมีทกั ษะ/ความสามารถ
ในด้านความเข้าใจกลยุทธ์องค์กร และก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงาน
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อความที่ดี
ไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535
กรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีไ่ ด้ระบุไว้ในนิยาม กรรมการตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และค�ำนิยามของบริษัทฯ

		 กรรมการสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยทีไ่ ม่ได้สง่ ผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัท

วาระการดำ�รงตำ�แหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ
		 1.
			
			
		 2.
			
			
			
			
			
		 3.
		 4.
			
			
			
			
			
		 5.
		 6.
			
		 7.
			

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า
จ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535
เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน มติของคณะกรรมการจากข้อความด้านบนต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งตนแทน
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี
นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
4.1 ตาย
4.2 ลาออก
4.3 ขาดคุณสมบัติ มีลักษณะต้องห้ามกฎหมาย
4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
4.5 ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 75 ปีบริบูรณ์
กรรมการยังคงมีสภาพเป็นกรรมการหลังจากปีที่อายุ ครบ 75 ปี จนครบก�ำหนดตามวาระ (3 ปี) ของการด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการ
กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัทฯ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท แบบรายคณะ และรายบุคคล
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ
		 จัดท�ำและ เผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ่ ใช้ประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าว ซึง่ ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองแบบรายคณะ
2) แบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล วัตถุประสงค์หลักของแบบประเมินตนเอง คือ เพือ่ ประเมินการท�ำหน้าทีข่ องคณะ
กรรมการบริษัทโดยรวมทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อจุดประสงค์ในการทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการ
ควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้
		 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่แนะน�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 2. เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ ในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
		 3. เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และด�ำเนินการปรับปรุงการด�ำเนินงานให้
			 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการ
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่รับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัท
ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะน�ำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ

การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ ในการสรรหาผูม้ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
จัดการใหญ่แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
		 1) มีความรู้ และ มีประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอย ธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจก่อสร้างถนน
		 2) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับบุคคลหรือบริษัทในอุตสาหกรรม ดังกล่าว
		 3) มีความเป็นผู้น�ำสูงและสอดคล้องกับคุณค่าหลักองค์กรของบริษัทฯ

การสรรหาผู้บริหาร
		 การสรรหาต�ำแหน่งผู้บริหารในต�ำแหน่งผู้บริหาร (“C-Level”) ต้องผ่านการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่ง
แนวทางการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ มาจากสถาบัน Development Dimensions Internationals Inc. (“DDI”) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงประเด็นดังต่อไปนี้
		 1. ความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องแต่ละสายงาน
		 2. ความสามารถ ทักษะ ที่กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนด – ความรู้ทางการเงิน การมุ่งเน้นลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจ
			 และพลังในการขับเคลื่อนองค์กร
		 3. ภาวะความเป็นผู้น�ำ ที่สะท้อนถึง 4 ปัจจัยขับเคลื่อนของธุรกิจ
			 1) การน�ำพาธุรกิจเติบโตสู่ระดับสากล
			 2) เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันร่วมกับพันธมิตร
			 3) การพัฒนาบุคคลากร
			 4) ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
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นโยบายการดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทภายนอกบริษัทฯ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายให้กรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริหารของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์
จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหารสามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 3 บริษัท
โดยที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
		 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่า เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้กำ� หนดเป็นนโยบายว่า ห้ามมิให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือกรรมการบริหารในบริษัท
อืน่ ทีไ่ ม่ใช่บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมของบริษทั ฯ เพือ่ ให้กรรมการผ้จู ดั การใหญ่ และผ้บู ริหารระดับสูง สามารถอุทศิ เวลา
ส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
		 การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริหารเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในการน�ำเสนอขออนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริษทั โดยมีแนวทางการพิจารณาจากปัจจัย
ต่าง ๆ ดังนี้
		 1. ผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผัน ตามการบรรลุผลส�ำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่ม
			 บริษทั ฯ ซึง่ มีการประเมินผลจากตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้าน
			 การเรียนรู้พัฒนา โดยการวัดความส�ำเร็จด้านผลประกอบการถือเป็นระยะสั้นซึ่งต้องมีการประเมินเป็นรายปี
		 2. ความคืบหน้าแผนกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ฯ ทีส่ อดคล้องกับความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้ และวิสยั ทัศน์ปี 2568 เพือ่
			 สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธุรกิจและผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับแผนระยะยาวด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนปี 2568 เป้าหมายใน
			 แต่ละปีจะถูกวางให้มคี วามสอดคล้องกับกลุยทธ์ตา่ ง ๆ ประกอบด้วย การเป็นผูน้ ำ� ด้านนวัตกรรม การด�ำเนินการ
			 แบบประสิทธภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย
		 3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน จะพิจารณาเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทนกับข้อมูลบริษทั จดทะเบียนใน
			 อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัส ตามผลงานเป็นหลักเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้กบั บริษทั อืน่ ๆ ได้

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
		 ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และ
โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานซึ่งแปรผันตามผลประกอบการประจ�ำปี และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันชีวิต เป็นต้น

นโยบายการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็น
ตัวแทนของบริษทั ไปเป็นกรรมการ และผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมถึงรายงานการ
แต่งตั้งดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 1.
			
		 2.
			
		 3.
		 4.
			

ก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทหรือ
ที่สอดคล้องกับของบริษัท
ท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และก�ำหนดทิศทางของกลยุทธ์นโยบาย
และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
รายงานผลประกอบการและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในเรือ่ งทีข่ อ้ ก�ำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
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		 5.
		 6.
			

6.1.2

ซึ่งได้แก่ การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ หรือ การท�ำรายการ
ส�ำคัญอื่นใดของบริษัท
ด�ำเนินการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
ด�ำเนินการในหน้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และ/หรือทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นประกอบด้วย 1) สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงรายงานการประชุม 2) ประธานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นเพื่อสื่อสารประเด็นต่าง ๆ และ 3) โครงสร้างการถือหุ้นการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลัก
ธรรมภิบาลที่ดี โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ประกอบด้วย ดังนี้
		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
		 			
			
			

ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิทจี่ ะเสนอวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 และส่งค�ำถามล่วงหน้าโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอและส่งได้ตั้งแต่
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เพือ่ ให้คณะกรรมการคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาโดย
ในกรณีทบี่ รรจุเป็นวาระการประชุม บริษทั ฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระทีก่ ำ� หนดโดยผูถ้ อื หุน้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผล
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุก
รายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า โดยในกรณีนี้คณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การ
สรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ จากนั้นจะได้เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
ผู้ถือหุ้น (รายย่อย นิติบุคคล และสถาบัน) ได้รับการอ�ำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมการประชุม
สามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แก่ผู้ถอื หุ้นส�ำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถมาประชุมได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถมอบฉันทะให้ตวั แทนในการเข้าประชุม
แทนได้
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ก�ำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี
และเพื่อทราบจ�ำนวนและประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับโดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม และ
โบนัสกรรมการบริษัทฯ รวมถึงค่าตอบแทนอื่น ๆ
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ นอกจากนั้น รายงาน
การประชุมอธิบายถึงวิธีการการนับคะแนน ผลการนับคะแนน ค�ำถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น

		 - มีสทิ ธิในการได้รบั เงินปันผลเสนอวาระการประชุมเสนอผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ พือ่ เป็นกรรมการและอนุมตั ิ วาระต่างๆ
			 ตามอ�ำนาจอนุมัติ
		 - ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รายงานผูถ้ อื หุน้ เกีย่ วกับสถานการณ์ตา่ งๆ
		 - ในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดทีแ่ สดงถึงเลขทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละราย
			 ทีไ่ ด้จดั พิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ความสะดวก สบายในการประชุม
			 และท�ำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธี
			 เก็บบัตรยืนยันลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อ
			 ค�ำนวณหักออกจากผูท้ มี่ สี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ หมด และส�ำหรับวิธกี ารนับคะแนน บริษทั ฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด
			 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วสามารถประกาศผลคะแนน ได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระโดยเมื่อจบ
			 การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
		 - ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละปีจะมีกรรมการทีค่ รบรอบออกตามวาระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
			 ซึง่ จะมีการเลือกตัง้ กรรมการกลับเข้ามาแทน ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ในกรณีทมี่ บี คุ คลได้รบั การ
			 เสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ�ำนวนเกินกว่าจ�ำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
		 - ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งค�ำถามในวาระต่าง ๆ อย่าง
			 อิสระ ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ในการประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดในเรื่อง
			 ดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยข้อซักถาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
			 เป็นผู้ให้ค�ำตอบ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
		 - ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลง
			 คะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้
			 เข้าประชุมเป็นต้นไป
		 - โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การถือหุ้นของคณะกรรมการ
			 รวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว นอกจากนี้จ�ำนวนหุ้นรวมกันของผู้ถือหุ้นราย
			 ย่อยรวมกันเท่ากับร้อยละ 39.44 ของจ�ำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว
		 บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งแนวปฏิบัติส�ำหรับผู้ถือหุ้นในการ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 - ขอความร่วมมือมายังท่านผูถ้ อื หุน้ ให้พจิ ารณาใช้วธิ กี ารลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้แก่กรรมการ อิสระของ
			 บริษัทฯ แทนการมาเข้าร่วมประชุมโดย ตนเอง
		 - ส�ำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัย
			 โดยตัวท่านเองและขอให้สวมใส่ตลอดการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง
			 ตามมาตรการบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้
			 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน
		 - ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าห้องประชุมมีสิทธิ์ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าประชุมแทน
		 - ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองทุกท่านจะถูกจัดให้นั่ง โดยมีระยะห่าง 1 เมตรจากผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น
		 - ยกเลิกการให้บริการอาหาร ชา และกาแฟ ทัง้ ก่อน และระหว่างการประชุม แต่บริษทั ฯ ยังมีการจัดเตรียมน�ำ้ ดืม่
			 เป็นขวดให้
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		 - ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยบริษทั จะท�ำการชีแ้ จงและส่งอีเมลกลับไปยัง ท่านผูถ้ อื หุน้
			 ในภายหลัง
		 ด้วยความร่วมมือทีด่ จี ากผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม บริษทั ฯ สามารถจัดประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ได้ตามก�ำหนดโดยไม่มกี ารเลือ่ นประชุมแต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว
(“Power of Resilience”) ของบริษัทฯ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

		 การสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
นักลงทุน สถาบันหรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ เป็นเรือ่ งท้าทายทีบ่ ริษทั ฯ ค�ำนึงถึงและพยายามสร้างเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้เกิดความ
เท่าเทียมกันอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยดังนี้
		 - ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิออกเสียงตามจ�ำนวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่ โดยหุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิออกเสียงหนึง่ เสียง และ ไม่มหี นุ้ ใด
			 มีสิทธิพิเศษที่เป็นการจ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
		 - ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อการเลือกตั้งผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ
		 - มีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการและข้อบังคับพนักงาน
			 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก�ำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในไปเปิด
			 เผยต่อสาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
		 - จรรยาบรรณบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส�ำหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ ใช้
			 เวลาท�ำงานในการค้นหาข้อมูลติดต่อ หรือ ซือ้ ขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจ�ำเพือ่ ประโยชน์ส�ำหรับตนเอง หรือ
			 บุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
		 - ภายใต้จรรยาบรรณของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่
			 เกีย่ วข้องกับข้อมูลรวมทัง้ คูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ของ
			 บริษทั ฯ 21 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี (Blackout Period) นอกจากนี้
			 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกรรมการบริษัทฯ และฝ่าย
			 บริหาร ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยก�ำหนด
			 เป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
		 - รายการทีเ่ กีย่ วโยงทีเ่ ป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการ
			 บริษัทฯ ตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายการเหล่านี้เป็นไป
			 ตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป รายการที่เกี่ยวโยงกันที่นอกเหนือจากนี้ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
			 ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
		 - รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ต้องผ่านการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะ
			 กรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
		 - บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท�ำให้เกิดความ
			 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝา่ ยใดฝ่ายหนึง่ โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
			 ไว้ในรายงานประจ�ำปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่าง
			 ครบถ้วน
		 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
			 กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใด ทีไ่ ด้จดั ส่ง
			 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมโดยบริษัทฯ ได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น สามารถก�ำหนด
			 ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบ
			 หนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการจัดให้มอี ากรแสตมป์ไว้บริการผูถ้ อื หุน้
			 ส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย

79

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

		 			
			
			
		 			
			
			

ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลประกอบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 21 วัน
เพื่อจะมีเวลาในการเตรียมตัวเข้าประชุม ในปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมบน
เว็บไซต์ และส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม 30 วันและ 21 วัน ตามล�ำดับ ทั้งนี้ หนังสือเชิญ
ประชุมได้ถูกจัดท�ำทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่าง คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และผูถ้ อื หุน้ จึง
ท�ำให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมี
ส่วนได้เสียในวาระทีก่ ำ� ลังพิจารณา ผูม้ สี ว่ นได้เสียนัน้ ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงเพือ่ ให้การตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อบทบาทของ ผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า
ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้ คู่ค้ารวมไปถึงคู่แข่งทางการค้า เนื่องจากแต่ละกลุ่มเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเกิด
การแข่งขัน สร้างก�ำไร สร้างความส�ำเร็จด้วยกันโดยยึดหลักจรรยาบรรณของบริษทั ฯ และยึดถือหลักการทีจ่ ะต้องปฏิบตั ิ
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาค�ำมัน่ สัญญาในฐานะนิตบิ คุ คลทีจ่ ะต้องรักษาความสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
		 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิพื้นฐานที่ถูกก�ำหนดตาม กฎหมายและกฎระเบียบ เช่น สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนน รวมถึงได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมก่อนการประชุมโดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ ก่อน
เป็นเวลา 1 เดือน และถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม โดยสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วม
ประชุม และการลงคะแนนเสียงจะถูกระบุอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมของบริษัทฯ
		 บริษทั ฯ เชือ่ ว่าผูถ้ อื หุน้ เป็นเจ้าของบริษทั ฯ จึงให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกีย่ วกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ

พนักงาน
การบริหารค่าตอบแทน
		 แนวทางการบริหารค่าตอบแทนพนักงานถูกพัฒนาบนจากแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน โดยยึดหลักการของโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบภายในองค์กรเพื่อให้สามารถแข่งขัน
ได้กับค่าตอบแทนในตลาดแรงงาน
		 โครงสร้างตอบแทนก�ำหนดขึ้นตามความส�ำคัญหรือค่าของงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของแต่ละระดับชั้นงาน
โดยมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัจจัยภายนอกที่น�ำมาพิจารณาประกอบ ได้แก่ ดัชนี
ชี้วัดทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราค่าตอบแทนใน ตลาดแรงงาน รวมถึงเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ ที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน
		 การจ่ายค่าตอบแทนเป็นไปตามการประเมินผล Balanced scorecard อ้างอิงกับเป้าหมายของผลการด�ำเนินงาน
ในระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2568)
การบริหารสวัสดิการ
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้มีการบริหารสวัสดิการและ สื่อสารให้กับพนักงานผ่านช่องทางคู่มือพนักงาน ซึ่งได้รับ
การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ คูม่ อื พนักงานจะถูกเปิดเผยผ่านระบบออนไลน์และช่องทางการสือ่ สาร
อืน่ ๆ ภายในองค์กร โดยมีจดุ มุง่ หมายส่งมอบจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรมให้กบั พนักงานทุกคนในทุก ๆ ด้าน
ที่มีความจ�ำเป็นตั้งแต่เริ่มปฎิบัติงานจนถึงเกษียณอายุ ได้แก่
		 - สวัสดิการทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน ได้แก่ เบีย้ เลีย้ ง การปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ ค่าใช้จา่ ยในการเดินทาง ทีพ่ กั
			 การประกันอุบัติเหตุเดินทาง และเงินช่วยเหลือ การย้ายสถานที่ท�ำงาน
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สวัสดิการด้านสุขภาพ ได้แก่ การประกันสุขภาพที่ ครอบคลุมค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การฉีด
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจ�ำปี ห้องออกก�ำลังกาย
สวัสดิการเพื่อความเป็นอยู่หรือการช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่าง ๆ ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัล
การท�ำงานและการเกษียณอายุ เงินช่วยเหลืองานศพ และพิการ และเงินกู้ฉุกเฉิน

แนวทางการท�ำงานอย่างปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19
ประกอบด้วย (1) การด�ำเนินการภายใต้แนวทาง ISO/PAS 45005:2020 General guidelines for safe working during the COVID-19 pandemic
ที่สถานที่ท�ำงาน ส�ำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ นอกเหนือจากการปฏิบัติ
ตามค�ำแนะน�ำจากรัฐบาลเกี่ยวมาตรการควบคุมโรคระบาด (2) สนับสนุน
ชุดตรวจ ATK และค่าใช้จ่าย RT-PCR ส�ำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงใน
สภาพแวดล้อมการท�ำงาน (3) สนับสนุนค่าใช้จ่ายยารักษาและค่าใช้จ่าย
จากการเฝ้าระวังอาการทีเ่ กิดจากการเดินทางจากการ (4) สนับสนุนการฉีด
วัคซีน โดยการให้บริการจากภาครัฐบาลและการจองวัคซีนกับภาคเอกชน

การดูแลพนักงานในระยะยาว
		 กลุม่ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มเี งินกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราช
บัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ในปี 2564 คณะกรรมการสวัสดีการของกลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้
พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิกจ่ายสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 เพิม่ จนถึงสูงสุดทีร่ อ้ ยละ 15 ของค่าจ้างพนักงาน โดยเริม่
มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่เดือนพฤศจิกายน เป็นต้นมา บริษทั ฯ ยังคงสมทบเงินให้แก้พนักงานในอัตราร้อยละ 5 เป็นรายเดือน
		 นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานทั้งที่
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงานในหัวข้อค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างค่าตอบแทนและการเปรียบเทียบกับค่า
ตอบแทนในอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ในปี 2564 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด�ำเนินการอบรมให้ครอบคลุมทุก
โรงงานในประเทศไทยแล้ว

ด้านการพัฒนาพนักงานและการฝึกอบรม

		 กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดให้การเรียนรู้เป็นเป้า
หมายหนึ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็น “พันธมิตร
ผู้น�ำเสนอโซลูชั่นอย่างสร้างสรรค์” ในด้านยาง
มะตอยแบบครบวงจรและได้รบั การยอมรับในระดับ
สากล ความรูแ้ ละความช�ำนาญของกลุม่ บริษทั ฯ เกิด
จากการน�ำประสบการณ์อนั ยาวนานในอุตสาหกรรม
ยางมะตอยมาใช้พัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความ
ท้าทายในอนาคต
		 กลุม่ บริษทั ฯ มีการจัดการฝึกอบรมและพัฒนา
โดยน�ำประสบการณ์ในธุรกิจยางมะตอยที่มีอย่าง
ยาวนานออกแบบเป็นหลักสูตรเฉพาะความรู้เชิง
เทคนิคเกี่ยวกับยางมะตอย เป็นไปตามนโยบาย
การจัดการความรู้ในองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ใน
การรักษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับยางมะตอย
ที่ เ ป็ น แกนหลั ก ของประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงาน ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบด้านการ
แข่งขันของกลุ่มบริษัทฯ
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		 พนักงาน ผูจ้ ดั การ และ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ต่างมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามแนวทางพัฒนานี้
ด้วยการทีแ่ ต่ละกลุม่ งานได้ดำ� เนินการก�ำหนด “คูม่ อื ความสามารถในการท�ำงาน” (“Job Competency Profile”) ซึง่ เป็น
กรอบการพัฒนา และการเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพ ทั้งในสายงาน และข้ามสายงาน ทั้งนี้ ผู้จัดการมีหน้าที่
เป็นผู้แนะน�ำ และสอนงานให้พนักงานโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานประสบความส�ำเร็จในการอาชีพการงาน
		 จากมาตรการควบคุมจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2564 ส่งผลให้การจัดอบรมและ
การพัฒนาบุคคลต้องจัดผ่าน ระบบออนไลน์ทงั้ หมด ทัง้ นี้ มาตรการจ�ำกัดการเดินทาง และการท�ำงานจากบ้าน (“Work
from Home”) ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการฝึกอบรม โดยจ�ำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมต่อคนต่อปีลดลงต�่ำกว่าเป้า
หมายที่ 24 ชั่วโมง
		 เหนือสิง่ อืน่ ใด บริษทั ฯ ได้เปิดตัวโครงการ Innovation Bootcamp โดยมีจดุ ประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้เกิดขับเคลือ่ น
วัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งนี้ ได้มีการเปิดโอกาสให้พนักงาน ของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทย่อยในต่างประเทศเข้า
ร่วมโครงการ โดยมีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 ทีม และทีมจากประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย
รวมอีก 9 ทีม

การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน
		 วัฒนธรรมการท�ำงานที่เกิดจากพัฒนาในรูปแบบหลากหลายเป็นกุญแจส�ำคัญของการบรรลุวัตถุประสงค์ราย
บุคคล และ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ โดยมีแรงขับเคลือ่ นจากการได้รบั มอบหมายงานทีช่ ดั เจนและท้าทายความสามารถ
ส่งผลให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผลงาน ตนเองในเชิงธุรกิจโดยรวม

		 ผู้จัดการและพนักงานจะร่วมกันก�ำหนดวัตถุประสงค์การปฏิบัติงานและท�ำการประเมินผล (อย่างน้อยสองครั้ง
ต่อปี) ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการได้รับทราบถึงผลงานของผู้มีความสามารถและให้รางวัลตอบแทนที่เหมาะสม และในขณะ
เดียวกัน ก็ได้บริหารจัดการกลุ่มที่มีผลการปฏิบัติงานต�่ำกว่าความคาดหวังด้วยความเป็นธรรม พนักงานทั่วไปจะได้รับ
ข้อมูล feedback สะท้อนผลการปฏิบตั งิ านของตนและสร้างเสริมแรงบันดาลใจทางอาชีพ จากเครือ่ งมือและกระบวนการ
ต่าง ๆ เช่น ระบบการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และคู่มือความสามารถในการท�ำงาน และ ส�ำหรับกลุ่มพนักงานที่มี
ความสามารถสูง และมีศักยภาพสูง จะได้รับการพัฒนาในหลักสูตรเฉพาะ เช่น กลุ่ม New Wave และโครงการพัฒนา
Top Executive Talents โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการในการอุทิศเวลาอย่างเหมาะสมในการติดตามเป้า
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หมายการท�ำงาน และให้การแนะน�ำแก่พนักงานเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอตลอดปี ส�ำหรับพนักงานนั้นจะต้องรับผิดชอบ
ในการพัฒนางานอาชีพของตนเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานโดยตรงและผู้จัดการในสายงาน
		 นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการส่งเสริมการท�ำงานที่ต่างประเทศ โดยพนักงานที่มีความสนใจในการ
ท�ำงานต่างประเทศนัน้ สามารถได้รบั โอกาสในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นต่างประเทศได้ และนีค่ อื ปัจจัยทีช่ ว่ ยดึงดูดและพัฒนา
กลุ่มพนักงานที่มีความสามารถให้กับองค์กร
		 การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่งจะพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านทีด่ ี พฤติกรรมอันเหมาะสม และศักยภาพในอนาคต
กลุม่ บริษทั ฯ ด�ำเนินการตามแผนสืบทอดต�ำแหน่งเชิงรุกส�ำหรับกลุม่ ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูงถึงระดับกลางในต�ำแหน่ง
ที่มีความส�ำคัญยิ่ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสืบทอดต�ำแหน่งที่มีความจ�ำเป็นต่างๆ ในอนาคต ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลจะจัดหาทรัพยากรที่จ�ำเป็นและ สนับสนุนในด้านต่างๆ โดยร่วมมือกับผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานและผู้จัดการ
เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

สิทธิมนุษยชน

		 กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�ำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองพนักงาน และ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียตลอดทัง้ ห่วงโซ่อปุ ทานของกลุม่ บริษทั ฯ และต่อต้านทีจ่ ะให้การสนับสนุนกิจกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ดังนี้

นโยบายสิทธิมนุษยชน
1.
		
		
		
2.
		
		
3.
		
		
		
4.
		
5.
		
6.
		
		

ด�ำเนินการไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพือ่ ชีบ้ ง่ ป้องกัน และด�ำเนินการกับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ ไม่วา่
จะเป็นผลกระทบด้านกฎหมาย หรือ หลักการปฏิบัติระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย
นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังคงทบทวนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนและหามาตรการ ในการด�ำเนินการกับผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นเหล่านั้น
ปฏิบัติหรือพัฒนากลไกส�ำหรับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของกลุ่ม
บริษทั ฯ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการด�ำเนินธุรกิจของกลุม่ บริษทั ฯ มีความเข้าใจเกีย่ วกับ
สิทธิมนุษยชนที่ตรงกัน
ให้ความเคารพต่อสิทธิของพนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ ทัง้ หมด โดยจะไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใด ๆ ในเรือ่ ง
แนวคิดและมุมมอง เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ สัญชาติ อายุ ความ ทุพพลภาพ หรือ
สถานภาพ อืน่ ใดทีถ่ อื ว่าเป็น สิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ยกระดับของความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนของกลุม่ ผูด้ อ้ ย
โอกาสในห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัทฯ
ให้ความเคารพและด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมสิทธิการเป็นพลเมือง สิทธิทางการเมือง สิทธิดา้ นเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทฯ
ให้ความเคารพในการรักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล การปลอดจากการล่วงละเมิด หรือการข่มเหง ต่าง ๆ และ
เสรีภาพในการรวมกลุ่มในสถานที่ท�ำงาน
ให้ความส�ำคัญ ด�ำเนินการและส่งเสริมเพื่อยกระดับสิทธิในการท�ำงานของพนักงาน ปรับปรุงสภาพ แวดล้อมใน
การท�ำงานทีต่ อ้ งประกอบด้วยหลักมนุษยธรรม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน ปราศจากการบังคับใช้
แรงงานและแรงงานเด็ก

		 แนวปฏิบตั ดิ า้ นสิทธิมนุษยชนได้มกี ารน�ำไปใช้ในทุกภาคส่วนของห่วงโซ่ของธุรกิจ โดยผลลัพธ์จะถูกน�ำมารายงาน
ในรายงานความยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 กลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ จะปฏิบตั ติ ามแนวทางการบริหารจัดการทีด่ เี พือ่ การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ
ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ จึงได้ด�ำเนินการทบทวนจรรยาบรรณเพื่อควบคุมความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ระหว่างพนักงานและองค์กรให้มคี วามรัดกุมยิง่ ขึน้ ด้วยเหตุนคี้ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทถี่ กู ระบุในจรรยา
บรรณของบริษทั จึงครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พีน่ อ้ งร่วม สายโลหิต
คูส่ มรสทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทัง้ ร่วม สายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการ
ทบทวนจรรยาบรรณ
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหารในระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป พนักงานทุกระดับในส่วนงานขายและส่วนงาน
จัดหาจัดซือ้ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึง่ ระบุถงึ
ความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็น
ลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบบันทึกนี้แล้ว ได้รับทราบเพิ่มเติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์อันปรากฎอยู่หรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้น หรือหากข้อมูลที่แจ้งในบันทึกก่อนหน้านี้มีข้อบกพร่อง หรือมีความผิด
พลาดการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้ ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั หรืออาจจะเกิดในอนาคตจะต้องมีการด�ำเนิน
การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมต่อฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติมโดยทันที
		 ท้ายสุด การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดในอนาคตจะต้องถูกเปิดเผย
ทุกครั้งเมื่อฝ่ายบริหารและพนักงานต้องด�ำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ

ลูกค้า
		 เพือ่ รักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าให้มคี วามยัง่ ยืนและมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้ลกู ค้าได้รบั ประโยชน์สงู สุดทัง้ ด้านการบริการ
คุณภาพสินค้า และราคา จึงได้จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบขึ้นเพื่อให้บริการด้านข้อมูลความรู้ด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์และการน�ำไปใช้งานแก้ไขปัญหารับข้อร้องเรียนและข้อแนะน�ำต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพสินค้า บริการ และความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า
		 • ผลิตสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา สามารถใช้งานได้ตามความเหมาะสมและตอบสนอง
			 ความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี
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ผลิตสินค้าและบริการโดยค�ำนึงถึงวงจรชีวิตของสินค้า และลดผลกระทบไม่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะต่าง ๆ ด้านสุขภาพ และ
ความปลอดภัย เป็นต้น อย่างเป็นจริงไม่เบี่ยงเบน เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของลูกค้าและผู้บริโภค
ก�ำหนดและปฏิบัติตามข้อตกลงที่เป็นธรรมต่อกลุ่มบริษัทฯ และลูกค้า
คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้การบริการ สนับสนุนอย่างฉับไวเพื่อยุติข้อร้องเรียน และข้อขัดแย้งกับผู้บริโภค
ปกป้องข้อมูลเพื่อรักษาสิทธิและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้บริโภค
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อยกระดับการจัดซื้ออย่างเป็นธรรม การบริโภค
อย่างยั่งยืน

ข้อพึงระวัง
		 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าต้องไม่ลดทอนความสามารถในการท�ำธุรกิจอย่างมืออาชีพ

เจ้าหนี้
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
		 • กลุ่มบริษัทฯ ได้ขออนุมัติจากคณะกรรมการส�ำหรับรายการกู้ยืมโดยน�ำเสนอเงื่อนไขการเงินที่ส�ำคัญ เช่น
			 เงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ยืม หลักประกันที่ก�ำหนด
		 • เมือ่ สัญญาเงินกูถ้ กู ด�ำเนินการ กลุม่ บริษทั ฯ ก็ได้มกี ารติดตามอย่างใกล้ชดิ เพือ่ ควบคุมให้รายละเอียดทุกอย่าง
			 เป็นไปตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน
		 • กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนถึงการปฏิบัติเงื่อนไขทางการเงินในทุก ๆ งวดการปิดงบ ณ สิ้นเดือน และผู้สอบบัญชี
			 ได้น�ำเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
		 • ในกรณีทมี่ เี หตุการณ์ทที่ ำ� ให้กลุม่ บริษทั ฯ อาจจะไม่สามารถ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินได้ ฝ่ายบริหาร จะได้
			 รับแจ้งทันที พร้อมทั้งหาวิธีการแก้ไข

คู่ค้า
		 กลุม่ บริษทั ฯ รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีเ่ ป็นธรรมต่อคูค่ า้ ภายใต้จรรยาบรรณของบริษทั ฯ โดยยึดถือการปฏิบตั ิ
ตามสัญญา ค�ำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้า รวมถึงคุณภาพของสินค้า และการขนส่งตรงตามก�ำหนดเวลา
		 • การจัดหา จัดซื้อ ต้องปฏิบัติและด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อก�ำหนด และกระบวนการของกลุ่ม
			 บริษัทฯ
		 • เลือกคูค่ า้ ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยเลือกซือ้ สินค้าจากผูเ้ สนอขายสินค้าทีม่ กี ารแข่งขันตามความเหมาะสม
			 ทั้งในด้านราคา บริการ เทคโนโลยี และคุณภาพ และ เก็บบันทึกข้อมูลเพื่อสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง
		 • ในการจัดหา ให้พจิ ารณาเลือกนิตบิ คุ คลเป็นอันดับแรก เว้นแต่เป็นกรณีทตี่ อ้ งใช้ความเชีย่ วชาญเฉพาะบุคคล
			 (หรือเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ)
ข้อพึงระวัง
1) ใช้ความระมัดระวังในการเลือกผูข้ ายสินค้าหรือบริการ ทีเ่ ป็นญาติพนี่ อ้ ง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับ พนักงาน
		 ของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์
2) การไม่ค�ำนึงถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่คู่ค้าพึงมี เช่น มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานสิ่งแวดล้อม มาตรฐานอุตสาหกรรม
		 เป็นต้น
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คู่แข่งทางการค้า
		 กลุม่ บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกรอบการแข่งขันอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายและจรรยาบรรณของบริษทั ฯ โดย
การด�ำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ
		 • ไม่กลั่นแกล้งหรือให้ร้ายคู่แข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ข่มขู่ ไม่กีดกันทางการค้า อันจะท�ำให้คู่แข่ง เสีย
			 โอกาสอย่างไม่เป็นธรรม
		 • รักษาความสัมพันธ์กับคู่แข่งขัน ด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคู่แข่งขันอาจเป็นลูกค้าของบริษัทในกลุ่มได้
		 • ไม่เปิดเผยข้อมูล นโยบายด้านราคา เงือ่ นไขสัญญา รายการสินค้า การวิจยั ตลาด แผนการผลิต ก�ำลังการผลิต
			 หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เป็นข้อมูลทางทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือ ความลับของกลุ่มบริษัท
		 • ไม่ลว่ งละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคูแ่ ข่งขัน และไม่ทำ� ความตกลงใด ๆ กับคูแ่ ข่งขันหรือบุคคลใดทีม่ ลี กั ษณะ
			 เป็นการลดหรือจ�ำกัดการแข่งขันทางการค้า
ข้อพึงระวัง
1) การท�ำความตกลงที่มีผลเป็นการจ�ำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ
2) ก�ำหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการ ที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
		 กลุ่มบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดย
ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัทฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
		 • บันทึก รายงานข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริง
		 • เก็บรักษาข้อมูล ด�ำเนินการตามก�ำหนดเวลาและ หลักเกณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดภายใต้ข้อบัญญัติ ของ
			 กฎหมาย
		 • ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ตามนโยบายและระเบียบ
			 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพือ่ ประโยชน์ของกลุม่ บริษทั ฯ เท่านัน้ ห้ามใช้เพือ่ ประโยชน์ทางธุรกิจส่วน
			 ตัวของตนเอง หรือเพื่อผลประโยชน์อื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
		 • เก็บรักษา และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้รหัสผ่านส�ำหรับเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ
		 • กลุม่ บริษทั มีสทิ ธิตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
			 ต่าง ๆ ของพนักงาน เช่น การรับส่งข้อมูล การเก็บข้อมูล โดยไม่จ�ำเป็นต้องได้รับอนุญาต
		 • ปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สนิ ทางปัญญาของกลุม่ บริษทั ฯ ให้พน้ จากการน�ำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รบั
			 อนุญาต
		 • ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ถือเป็น ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้
			 อนุญาตอย่างชัดเจนว่าให้ถือเป็นผลงานของผู้คิดค้น ผู้ประดิษฐ์ ผู้วิจัย หรือบุคคลอื่นใด
		 • ในการท�ำงานพนักงานต้องดูแลรักษารายงานข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธีการ กระบวนการ และข้อเท็จจริง
			 ต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด
		 • พนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ คืนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินทาง
			 ปัญญา เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ
		 • ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปัญญาในประเทศทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ โดยปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ
			 ทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง
		 • ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทต่อบุคคลภายนอก
		 • ไม่ให้ค�ำแนะน�ำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ
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		 • ห้ามพนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของกลุ่มบริษัทฯ ไปยัง
			 บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง เป็นต้น
ข้อพึงระวัง
1) การบอกกล่าวน�ำเสนอ หรือเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารของบริษัทในรูปแบบใด ๆ แก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
		 และนอกบริษัท
2) การว่าจ้างหรือร่วมงานกับบุคคล หน่วยงาน หรือ นิตบิ คุ คล นอกบริษทั โดยไม่ได้มกี ารตกลงอย่างเป็นลายลักษณ์
		 อักษรในเรื่องของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญานั้นตามนโยบาย
		 ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทก่อนด�ำเนินการ
3) การท�ำซ�้ำ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ โดยไม่มี
		 เหตุสมควร
4) การเปิดเผยข้อมูล หรือส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคคลหรือสถานที่อื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
5) การให้ข้อมูลที่เป็นข่าวลือ หรือข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์

การต่อต้านคอร์รัปชัน
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่
คุณค่า และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการ
พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน
		 กลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้กลุม่ บริษทั ฯ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
จึงก�ำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันในทุกกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าของกลุ่มบริษัท

คำ�นิยามคอร์รัปชัน
		 คอร์รปั ชัน (“Corruption”) หมายถึง การติดสินบนไม่วา่ ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้หรือรับสัญญามอบให้ ให้
ค�ำมั่น เรียกร้องซึ่งเงินทรัพย์สิน ของขวัญ หรือประโยชน์ อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานเอกชน หน่วยงานของเอกชน หรือ ผูม้ หี น้าทีไ่ ม่วา่ จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพือ่ ให้บคุ คลเหล่า
นัน้ กระท�ำ หรือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นั เป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซงึ่ ธุรกิจ หรือแนะน�ำธุรกิจให้กบั บริษทั โดยเฉพาะ
หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้รับการพิจารณา
และปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้
		 • ห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินการหรือยอมรับหรือส่งเสริมการ
			 คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
		 • คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นส่งเสริมให้มีการก�ำหนด แนวทางการต่อต้านคอร์รัปชัน และเป็นแบบอย่าง ของ
			 การต่อต้านคอร์รัปชัน
		 • คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำกับดูแลการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางการต่อต้าน
			 คอร์รัปชัน และสื่อสารการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบผ่าน ช่อง
			 ทางการสื่อสารต่าง ๆ
		 • สนับสนุนส่งเสริมเพือ่ สร้างความตระหนักในนโยบาย การต่อต้านคอร์รปั ชันให้แก่พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
			 ภายในกลุม่ บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง หัวข้อของการต่อต้านคอร์รปั ชันถูกบรรจุเป็นส่วนหนึง่ ของการอบรม พนักงาน
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		 •
			

ใหม่ และพนักงานทุกคนต้องลงชื่อในบันทึก แสดงการรับทราบและรับรองตนเองในการปฏิบัติ ตามหลัก
จรรยาบรรณซึ่งรวมถึงการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นประจ�ำทุกปี
ส่งเสริมให้มกี ารทบทวน สอบทาน และปรับปรุงการปฏิบตั ิ ตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและแนวทาง การต่อต้าน
การคอร์รัปชันเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายและการด�ำเนินธุรกิจตลอดเวลา

		 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งโดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ ได้มกี ารประเมินความเสีย่ งด้านคอร์รปั ชันประกอบด้วย
การบ่งชี้ความเสี่ยง การประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงรวมถึงการควบคุมและวิธีการท�ำงานที่จะลด
ความเสี่ยงนั้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังมีการจัดท�ำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงควบคู่กับการ
ควบคุม และติดตามซึ่งจะมีการรายงานคณะกรรมการอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานผลลัพธ์แก่ทางคณะกรรมการ
อย่างสม�่ำเสมอ
		 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต และได้รับการต่ออายุการรับรองอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 กลุม่ บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยการเปิดเผยข้อมูลต้องถูก เปิดเผย
อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ โปร่งใสและตรงเวลา ข้อมูลที่เปิดเผยประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุ้น ประวัติ กรรมการ ผล
ประกอบการ และความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ำนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (“Disclosure Policy”) ซึ่งเป็นไปตาม
กฎหมายและข้อแนะน�ำจาก ก.ล.ต. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล ครอบคลุมถึงการเปิดเผยข้อมูลบุคคลผูม้ สี ทิ ธิในการเปิดเผย
การบริหารจัดการข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนและข้อมูลที่รั่วไหล และ การห้ามซื้อขายและช่วงเวลา Silent Period
		 • บริษทั ฯ ได้เปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องรายงานประจ�ำปี แบบรายงาน 56-1 ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และเว็บไซต์
			 ของตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลที่เปิดเผย
			 ประกอบด้วย โครงสร้างการถือหุน้ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ การถือหุน้ ของกรรมการและผูบ้ ริหารพันธกิจและวิสยั ทัศน์
			 ผลประกอบการของแต่ละหน่วยงานรวมถึงความเสีย่ ง นอกจากนีย้ งั รวมถึง ประวัตกิ รรมการ สถิตกิ ารเข้าร่วม
			 ประชุม การอบรม การถือหุ้นและค่าตอบแทน
		 • กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อก�ำหนด
			 และกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจน�ำไปสู่การโยกย้าย
			 สินทรัพย์ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ กรรมการ และผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงาน ยึดถือตามหลักความ ไว้วางใจ (“Fiduciary
			 Duties”) โดยให้เลขานุการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบทีจ่ ะให้กรรมการและผูบ้ ริหารน�ำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน
			 และผูเ้ กีย่ วข้องภายในเวลา โดยเลขานุการบริษทั ฯ ลงนามรับทราบและจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการ
			 ตรวจสอบและ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายงานตามมาตรา 89/16 ของ
			 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
		 • ผูบ้ ริหารทีม่ หี น้าทีร่ ายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงาน ก.ล.ต. เมือ่ มีการซือ้ ขาย และโอนหุน้ ของบริษทั ฯ
			 ตามประกาศเรือ่ ง การจัดท�ำและเปิดเผย รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชี ที่
			 สจ. 38/2561 โดยการถือครองหุน้ บริษทั ของกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูงจะถูก รายงานไปยังคณะกรรมการ
			 บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส
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การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.   นายชายน้อย เผื่อนโกสุม    
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
2.   นายโก บัน เฮ็ง      

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ    
3.   นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
4.   นายนพพร เทพสิทธา      

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
5.   นายนิพนธ์ สุทธิมัย      

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
6. นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
7.   นายเฟรเดริค การ์เดส     
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
8.   นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9.   นายสมจิตต์ เศรษฐิน    
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
10. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   
11.   นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(%)

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตำ�แหน่ง

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2564

รายชื่อ

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริษทั ถือหุน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 5.0 ของจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมด

ประธานกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ

-     

5,000   

5,000   

0.0003

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน1/
กรรมการอิสระ

-     

-   

-   

-

-     
-  

-   
-   

-   
-

-

-     
-     

-   
-   

-   
-   

-

-     
-     

-   
-   

-   
-   

-

-     
-     
-     
-     
-     
13,860,000
-   
31,900,000

-   
-   
-   
-   
-   
(900,000)

-   
-   
-   
-   
-   
13,860,000
-   
31,000,000

0.878
1.964

10,000,000
1,200,000

0.634
0.076

กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ       
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ    
กรรมการตรวจสอบ2/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน1/
กรรมการ
กรรมการ  
กรรมการ     
กรรมการ      
กรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
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11,100,000
1,650,000

(1,100,000)
(450,000)

-     
3,000,000

-   
-

-   
3,000,000

0.190

-     

-   

-   

-
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12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการบริหาร
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
13. นายอูกส์ เดอชองส์
กรรมการบริหาร
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
14. นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการบริหาร
			
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
15. นางกัญญา เรืองประทีปแสง
รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
16. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจสายงานบริหาร
			
จัดการโลจิสติกส์และจัดหา
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		
17. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย
รองกรรมการผู้จัดการ –
			
สายธุรกิจการค้าและต่างประเทศ
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
18. นายสรนารถ นันทมนตรี
รองกรรมการผู้จัดการ –
			
สายธุรกิจประเทศไทย
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		
19.		 นางอุดมพร พันธ์แพทย์
รองกรรมการผู้จัดการ – สายทรัพยากรบุคคล
		 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 		

1/
		
2/
		

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(%)

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตำ�แหน่ง

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2564

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ

17,250,000
400,000
1,200,000

5,000
-

17,250,000
405,000
1,200,000

1.093
0.026
0.076

40,000

120,000
10,000

120,000
50,000

0.008
0.003

-

-

-

-

428,500

-

428,500

0.027

1,140,900
23,100

(5,000)
-

1,135,900
23,100

0.072
0.0015

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งนายโก บัน เฮง เป็นกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน แทน นายนิพนธ์ สุทธิมัย โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นายนิพนธ์ สุทธิมยั เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
นายปานเฉลิม สุธาธรรม โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564
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กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์

		 ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์จะถูกเปิดเผยบน www. tipcoasphalt. com /investor_news.aspx โดยแนวทางการ
เปิดเผยข้อมูลนัน้ จะยึดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละโครงการ นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยีย่ ม (“Best IR Awards”)
ในปี 2564 บริษัทฯ มีคะแนน Best IR Award ร้อยละ 88.86 สูงขึ้นจากร้อยละ 84.52 ในปี 2563
		 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมนัดพบกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุนเพื่อพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กิจกรรม

จำ�นวน

ประชุมนักวิเคราะห์

4

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (“Opportunity Day”)
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4

การประชุมแบบ One-on-One

3

Roadshow ในประเทศ

2

Roadshow ต่างประเทศ

1

งานสัมนา Thailand Focus โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1

		 บริษัทฯ เปิดเผยช่องทางข่าวสาร และสื่อที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ https://www.tipcoasphalt.com/investorrelations/shareholder-information/press-release-earning-release%e2%80%8b/
		 •
			
		 •
			
			

ติดตามกฎระเบียบ และน�ำเสนอความคิดเห็นของผูล้ งทุนให้แก่ผบู้ ริหาร และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างสม�่ำเสมอเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
บริษทั ฯ จัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพือ่ เป็น ช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผูต้ อ้ งการทราบ
ข้อมูลโดยติดต่อ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ที่โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร+66 2271 3363 หรือทาง
E-mail: investors@tipcoasphalt.com
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6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ
		 ความเจริญรุ่งเรือง ความส�ำเร็จ และความมั่นคงในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ เป็นผลจากการด�ำเนินธุรกิจตามค่า
นิยมหลัก – อุดมการณ์ที่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ของทุกระดับ สิ่งนี้ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันใน
บุคลากรของเรา และเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้
กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ทุกคนต้องเข้าใจและรวบรวมค่านิยม
หลักของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ทีมเด่น:
• ประสานความเก่งของแต่ละคน เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
• รู้และเข้าใจงานของตนเป็นอย่างดี
• เชื่อมั่นในกันและกัน
• ท�ำอย่างถูกต้องและรวดเร็วให้สุดความสามารถ
• เป็นเจ้าของงานร่วมกัน
• แบ่งปันรางวัลและความส�ำเร็จร่วมกัน
• ยินดีกับทุกๆ ความส�ำเร็จไม่ว่าเล็กหรือใหญ่
เน้นคุณธรรม:
• ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจรรยาบรรณ
• ไม่ยอมรับการประพฤติมิชอบในหน้าที่ และการกระท�ำผิดกฎหมาย
• เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ปฎิบัติรอบคอบ:
• เผชิญความเสี่ยงอย่างรอบคอบและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
• ตัดสินใจด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลทีเ่ ชือ่ ถือได้วจิ ารณญาณ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี
มอบรักษาค�ำมั่น:
• ยึดเป้าหมายองค์กรเป็นอันดับแรก
• มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
• ตระหนักถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
• ทุ่มเททั้งกายและใจ ให้ทุกงานส�ำเร็จ
สร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง:
• เปิดรับความคิดเห็น
• กล้าเปลี่ยนแปลง
• น้อมรับค�ำแนะน�ำ
• รับฟังอย่างตั้งใจ ประสานความคิดที่แตกต่างและหลากหลาย

		 จรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เปิดเผยตามเอกสารแนบ 5
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6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ �ำ คัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกำ�กับดูแลกิจการ
ในรอบปีที่ผ่านมา
		

6.3.1 การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code)
		 บริษทั ฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ในการนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบาย แนวทาง และระบบการก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และน�ำเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละคณะกรรมการบริษทั ตามล�ำดับ โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการและก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษทั และหน้าทีก่ าร
จัดการและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทควรมอบหมายให้ฝ่ายจัดการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการและผู้บริหาร:
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมาย
จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่แข็งแกร่ง
ก�ำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารให้ชัดเจน
ดูแลนโยบายและแผนที่เหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากร รวมถึง HR IT และการจัดท�ำงบประมาณ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรทั้งทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน
รับรองความถูกต้องของการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทควรมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
		 			
			
			

มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อยู่ภายใต้สถานการณ์ปกติไม่เป็นบทบาทที่คาดหวังของคณะกรรมการ รวมถึงการ
จัดการและการตัดสินใจในแต่ละวัน (เช่น การจัดซือ้ จัดจ้างและการจัดบุคลากร) การติดตามดูแลอย่างต่อเนือ่ ง
ว่าการด�ำเนินการและการด�ำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนของบริษัท และกฎหมายและ
มาตรฐานที่บังคับใช้

6.3.2 การปฏิบัติหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)
		 บริษทั ด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ประจ�ำปี 2560 ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน (“CG Code”) ทีอ่ อก
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนการประยุกต์ใช้หลักการและหลักการย่อยของ CG Code รวมถึงเหตุผลที่ไม่
ปฏิบัติตามหลักการย่อยบางประการ และบันทึกข้อสังเกตเหล่านี้เป็นมติของคณะกรรมการในปี 2564 หลักการย่อยที่
บริษัท ได้เลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามมีค�ำอธิบายดังนี้
หลักปฏิบัติย่อย

คำ�อธิบาย

3.1.2 คณะกรรมการควรพิจารณาจ�ำนวนกรรมการที่
เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยต้องมีจ�ำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควร
เกิ น 12 คน ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ขนาดประเภท และความ
ซับซ้อนของธุรกิจ

สื บ เนื่ อ งจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ มี บ ริ ษั ท ย่ อ ยอยู ่ ใ นหลาย
ประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการฯ ของบริษัทจึงมีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจ
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หลักปฏิบัติย่อย

คำ�อธิบาย

3.2.5 คณะกรรมการควรก�ำหนดนโยบายให้กรรมการ
อิสระมีการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจาก
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
ครั้งแรก ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งต่อไป คณะกรรมการควรพิจารณาอย่างสมเหตุ
สมผลถึงความจ�ำเป็นดังกล่าว

คณะกรรมการเชื่อมั่นว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือก
และน�ำเสนอกรรมการอิสระ ถึงแม้กรรมการบางท่านจะ
มีวาระทีเ่ กินกว่าข้อแนะน�ำ แต่จากความรูค้ วามสามารถ
จริยธรรม และความมุง่ มัน่ ทุม่ เทน�ำมาสูก่ ารเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความรับผิด
ชอบในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ส่งผล
ให้บริษัทได้รับการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีเกินกว่าร้อยละ 90 ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ผล
การลงคะแนนวาระการเลือกกรรมการอิสระกลับเข้ามา
ด�ำรงต�ำแหน่ง จากการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจ�ำปีใน
ปีที่ผ่านมานั้นสูงกว่าร้อยละ 97 โดยเฉลี่ย

3.7.3 คณะกรรมการอาจพิ จ ารณาจั ด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษา
ภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทางและเสนอแนะ
ประเด็ น ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะ
กรรมการอย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และเปิดเผยการด�ำเนินการ
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี

บริษทั ฯ ได้มกี ารใช้แบบประเมินจัดท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาแล้วว่าการประเมินผล
การปฎิบตั งิ านของคณะกรรมการ ณ ปัจจุบนั นัน้ มีความ
เพียงพอ

3.9.2. จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและลั ก ษณะการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัท แต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่คณะ
กรรมการไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการควร
ก� ำ หนดให้ ฝ ่ า ยจั ด การรายงานผลการด� ำ เนิ น งานให้
คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการปฏิบตั ิ
งานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
จ�ำนวน 5 ครัง้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด ระหว่างการประชุม ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการ
ด�ำเนินงานรวมถึงความคืบหน้าต่างๆ เป็นรายไตรมาส
นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเรื่องเร่งด่วน ฝ่ายบริหารจะมีการ
รายงานต่อคณะกรรมการโดยทันที ดังนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ สามารถก�ำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

8.2.6 กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องควรเข้าร่วม ท่ามกลางสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ส่งผล
การประชุม เพือ่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถซักถามในประเด็นต่าง ๆ ให้กรรมการที่อยู่ต่างประเทศนั้นไม่สามารถเข้าร่วม
ที่เกี่ยวข้องได้
ประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้กรรมการทุกคนจะไม่ได้
เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประธานของคณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะได้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบค�ำถาม
จากผู้ถือหุ้น
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6.3.3 ข้อมูลการปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท การสร้าง
มูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และการรักษาความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ทางการค้า และเจ้าหนี้
		 บริษทั ฯ มีความยินดีทจี่ ะแจ้งให้ทราบว่า บริษทั ฯ ได้รบั การจัดอันดับด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี นระดับ “ 5 ดาว
หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดส�ำหรับโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2564 (“CGR”)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (“IOD”) เป็นปีทสี่ ตี่ ดิ ต่อกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้รบั การประเมินที่ คะแนน
ร้อยละ 98 จากคะแนนเต็มร้อยละ 100 ส�ำหรับ โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริม
ลงทุนไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็น 1 ใน 100 บริษัทในประเทศไทยที่ได้รับเชิญให้ร่วมการประเมินด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีภายใต้โครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”) 2021 เพื่อสะท้อนการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีในภูมิภาค ACGS จัดโดย ก.ล.ต. และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ร่วมกับ ASEAN
Capital Market Forum (“ACMF”) และธนาคารพัฒนาเอเชีย

		 สุดท้ายนี้ เรามีความยินดีทจี่ ะประกาศว่า เราได้รบั เลือกให้เป็นหนึง่ ในบริษทั จดทะเบียนทีร่ วมอยูใ่ นดัชนี Thailand
Sustainability Investment Index (“THSI Index”) เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน บริษัทยังได้รับรางวัล Sustainability
Disclosure Award ในปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์
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7.		 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ และข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับ
			 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร พนักงานและอืน่ ๆ
7.1 โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ด�ำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นภายใต้โครงสร้าง
การจัดการที่ชัดเจน สมดุล และตรวจสอบได้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการตามนโยบาย แผนงาน
และกลยุทธ์ และมีบทบาทและความรับผิดชอบทีช่ ดั เจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการแต่งตัง้
คณะคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี		

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ส่วนงานตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโส
สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ
และกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติ
การต่างประเทศ - เวียดนาม,
กัมพูชา, จีน, ฟิลิปปินส์
รองกรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ ฝ่ายขายและ
การตลาดต่างประเทศ
ผู้อำ�นวยการ
สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ ลาว
ผู้จัดการอาวุโส
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สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ อินโดนีเซีย
ผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจการ
ก่อสร้าง กลุ่มงานปฏิบัติการ
กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจการ
ก่อสร้าง - กลุ่มงานพาณิชย์
และงานสนับสนุน
รองกรรมการผู้จัดการ
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สายงานบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ และจัดหาจัดซื้อ
รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มธุรกิจเรือ
ผู้อำ�นวยการ
สายงานจัดหาและจัดซื้อ
ผู้จัดการอาวุโส

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำ�นักงานบริหารกลยุทธ์องค์กร
ผู้จัดการอาวุโส

บริษัท คีมามาน บิทูเมน จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายธุรกิจประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการ

สายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายขายและ
การตลาดในประเทศ
ผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
การประกันภัยและกฎหมาย
ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายการเงินองค์กร
ผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ผู้อำ�นวยการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำ�นวยการ

ส่วนงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ผู้จัดการอาวุโส
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7.2 คณะกรรมการบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 สิงหาคม 2558

นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2554

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
กรรมการ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 15 สิงหาคม 2556

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2556

นายนพพร เทพสิทธา
กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์
กรรมการ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2563

นายนิพนธ์ สุทธิมัย
กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549
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นายอูกส์ เดอชอง
กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2563

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537

นายเฟรเดริค การ์เดส
กรรมการ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2561

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2545

นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
กรรมการบริหาร

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 25 เมษายน 2544
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7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
		 •
		 •
			
		 •
			
		 •
			
			

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 คน เกินกว่าหนึ่งในสามของข้อก�ำหนดตามตามเกณฑ์
ของ ก.ล.ต.
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบายการก�ำกับดูแลกับการบริหารงานประจ�ำ
คณะกรรมการมีความหลากหลาย (“Board Diversity”) โดยมีทกั ษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ฯ
ผ่านการจัดทําตารางความรูค้ วามชํานาญ (“Board Skills Matrix”) และมีความหลากหลายด้านประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ โดยไม่ได้จํากัดความแตกต่างอื่นใด (รายละเอียดประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

ตารางความรู้ความชำ�นาญ
รายชื่อ

ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

การบริหารจัดการ

การกำ�หนดวิสัย ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้ทางบัญชี การตลาดระหว่าง องค์กรซึง่ รวมถึงการ การบริหารความ
บริหารจัดการ
ทัศน์และกลยุทธ์ ธุรกิจของบริษัท และการเงิน
ประเทศ
เสีย่ ง
ด้านทรัพยากรบุคคล

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
3
นายโก บัน เฮ็ง
3
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
3
นายนพพร เทพสิทธา
3
นายนิพนธ์ สุทธิมัย
3
นายเฟรเดริค การ์เดส
3
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร		
นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์
3
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
3
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร		
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
3
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
3
นายอูกส์ เดอชองส์
3
นายจ๊าคส์ มาร์แชล		
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3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3			

3

3

3

3

3

3				

3

3

3		

3

3

3		

3

3

3

3			

3		
3		
3

3

3			

3		

100

3

3

3

3		

3

3		
3

3

3

3		

3			

3

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 14 ท่านดังนี้
รายชื่อ

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายโก บัน เฮ็ง
		

รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
		

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นายนพพร เทพสิทธา
		
		

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

นายนิพนธ์ สุทธิมัย
		
		

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์

กรรมการ

นายเฟรเดริค การ์เดส

กรรมการ

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน
		

กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
		

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
		
		

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

นายอูกส์ เดอชองส์

กรรมการบริหาร

นายจ๊าคส์ มาร์แชล
		

กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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7.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษทั บริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ยึดมัน่ ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละรับผิดชอบ
การดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (“Fiduciary Duties”) ซึ่งในการ
ปฏิบัติตาม Fiduciary Duties นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและด�ำรงตนในการปฏิบัติหน้าที่ส�ำคัญ ได้แก่
		 1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (“Duty of Care”)
		 2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (“Duty of Loyalty”)
		 3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (“Duty of
			 Obedience”)
		 4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทันต่อเหตุการณ์ (“Duty of Disclosure”)
		 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะก�ำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์ และอื่น ๆ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการด�ำเนินงานในแง่มุมต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดและงบประมาณ
		 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการบริษทั ฯ การพิจารณาคือการใช้ดลุ ยพินจิ ทางธุรกิจบนผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุน้ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ มีหน้าทีค่ วบคุมให้กรรมการปฎิบตั หิ น้าทีโ่ ดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและข้อบังคับก�ำหนดไว้ นอกเหนือไปจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้อง
		 1.
			
		 2.
			
		 3.
			
		 4.
		 5.
		 6.
		 7.
			
		 8.
		 9.
			
		 10.
			
		 11.
			
		 12.

ก�ำหนด พิจารณา อนุมัติ และทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าองค์กร นโยบาย แผนระยะยาวและกลยุทธ์
อย่างสม�่ำเสมอ
ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ งบประมาณและประมาณการทางการเงิน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณการลงทุน
ทบทวนฐานะการเงินของบริษทั ฯ และผลประกอบการของบริษทั ฯ และปรับเปลีย่ นกลยุทธ์ให้มคี วามเหมาะสม
ต่อสภาพการณ์อย่างสม�่ำเสมอ
ทบทวน พิจารณาและอนุมัติ โครงสร้างองค์กร หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดก�ำลังคน
ทบทวน พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามความเหมาะสม
ปฎิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ และติดตามผล
ทบทวนและประเมินถึงความมีประสิทธิภาพของนโยบายบริษัทฯ และขั้นตอนการปฎิบัติงาน บนพื้นฐานของ
ระบบควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
ทบทวนนโยบายบริษัทฯ และความคืบหน้าด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จัดให้มกี ารประเมินตนเองประจ�ำปีของคณะกรรมการรวมถึงน�ำผลลัพธ์ทไี่ ด้มาประชุมในคณะกรรมการเพือ่ หา
แนวทางการพัฒนา
ทบทวนผลปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็น
สมควร
ทบทวน 1) ประเด็นข้อพิพาทหลักของบริษัทฯ 2) การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่กระทบกับบริษัทฯ และ
3) การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างน้อยปีละครั้ง
ปฎิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามมติคณะกรรมการและมติการประชุมผู้ถือหุ้น
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่ควรดาเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ
		 1.
		 2.
		 3.
		 4.
			
		 5.
		 6.

การก�ำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจ�ำปี
การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
การก�ำหนดอ�ำนาจด�ำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
การก�ำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารการจัดการ
บุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การติดตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน
การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงินมีความน่าเชื่อถือ

หน้าที่และความรับผิดชอบที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
		 เรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด�ำเนินการ กล่าวคือ การจัดการ
(“Execution”) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย หรือแผนงานที่คณะกรรมการได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบายที่ก�ำหนด
ไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจหรือการท�ำงานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
		 1.
			
		 2.
		 3.
		 4.
			
		 5.

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามตารางการประชุมที่ได้ก�ำหนดไว้ล่วงหน้า หรือด�ำเนินการอื่นใดตาม
ความจ�ำเป็น
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
เสริมสร้างมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้และสอดคล้อง
กับข้อบังคับบริษัทฯ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและข้อบังคับ

		 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เปิดเผยตามเอกสารแนบ 5.

7.3

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองโดยเฉพาะในด้านต่าง ๆ
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ มี 4 ชุด ประกอบด้วย คณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี

1. คณะกรรมการบริหาร

		 คณะกรรมการบริหารจะท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนด
ไว้โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารเป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสูงสุดในการก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั งิ านให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอ�ำนาจในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
		 1. เสนอวาระการประชุมส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จะมีขึ้น และให้ค�ำปรึกษาแก่คณะกรรมการ
			 บริษัท
		 2. ก�ำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการด�ำเนินงานของ บริษัทและ
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		 3. บริหารจัดการ และก�ำหนดแนวทางของธุรกิจและกิจการของบริษทั และตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ตาม ทีก่ ำ� หนด
			 ไว้ในกฎและข้อบังคับนี้
		 เว้นแต่จะก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ในกฎและข้อบังคับนี้ การด�ำเนินการใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารจะต้องได้รบั
การอนุมตั จิ ากประธานและรองประธานของคณะกรรมการบริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมหรือได้รบั มอบฉันทะ ตามทีไ่ ด้กำ� หนด
ในข้อ 3 (“กรรมการบริหารส่วนใหญ่”) และการตัดสินใจใด ๆ ของคณะกรรมการบริหารตามกฎและข้อบังคับนี้ (เว้นแต่
การตัดสินใจซึง่ จะต้องได้รบั การอนุมตั โิ ดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ตามทีก่ ำ� หนดไว้โดยชัดเจนในข้อบังคับของบริษทั หรือใน
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัดหรือซึง่ จะต้องได้รบั อนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ ำ� หนดไว้อย่างชัดเจนใน
กฎและข้อบังคับนี้) ให้มีผลผูกพันบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
		 คณะกรรมการบริหารอาจยืน่ ค�ำขอเป็นลายลักษณ์อกั ษรต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นครัง้ คราว โดยความเห็นชอบ
ของกรรมการบริหารส่วนใหญ่ เพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทให้สัตยาบัน ค�ำยืนยัน หรือการอนุมัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใด
หรือในเรื่องต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารได้ร้องขอหรือได้ด�ำเนินการเรื่องซึ่งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารมี
อ�ำนาจในการตัดสินใจ
		 1. การเข้าท�ำสัญญาให้สิทธิในทางการค้าใด ๆ แก่ผู้จ�ำหน่าย หรือผู้ขายเกินจ�ำนวนที่คณะกรรมการบริษัท จะ
			 ก�ำหนดขึ้น
		 2. การว่าจ้าง การเลื่อนต�ำแหน่ง และการเลิกจ้างบุคลากร ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
		 3. จัดเตรียมและน�ำเสนอข้อเสนอเกีย่ วกับการควบรวมบริษทั กับองค์กรทางเศรษฐกิจอืน่ ๆ หรือการก่อตัง้ บริษทั หรือ
			 ห้างหุ้นส่วนในลักษณะที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทและองค์กรใด ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
		 4. นโยบายเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ี และลูกจ้างของบริษัทฯ รวมทั้งที่เกี่ยวกับผลประโยชน์
			 และสวัสดิการ
		 5. นโยบายด้านการตลาดและการขาย
		 6. จัดเตรียมและน�ำเสนองบประมาณด้านก�ำไรและ ขาดทุนประจ�ำปี ประมาณการกระแสเงินสดประจ�ำปีแผน
			 ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ และแผนด้านการลงทุนและการจ�ำหน่ายจ่ายโอนของบริษัทฯ และ บริษัท
			 ย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
		 7. การเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยใด ภายใต้งบประมาณด้านก�ำไรและขาดทุนประจ�ำปี แผน
			 ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ หรือนโยบายการเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
		 8. การเข้าท�ำธุรกรรมใด ๆ โดยบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยใด ภายใต้แผนด้านการลงทุนและการจ�ำหน่ายจ่ายโอน
			 ทรัพย์สินของบริษัทฯ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
		 9. การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการของบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งบริษัทใดของบริษัทฯ
		 10. การยื่นและเข้าร่วมในการประกวดราคา การลงนาม ในสัญญาจดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารซึ่งมีผลผูกพัน
			 บริษัทฯ
		 11. การเป็นผูแ้ ทนของบริษทั ฯ และด�ำเนินการในนามของบริษทั ฯ กับบุคคลภายนอก บุคคลสาธารณะหรือ บุคคล
			 ธรรมดา กระทรวงฝ่ายปกครอง และชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ
		 12. การมอบหมายต่อแก่ผรู้ บั ประโยชน์พร้อมวิธกี ารหรือ เครือ่ งมือความช�ำนาญ และอ�ำนาจทีจ่ ำ� เป็น ตามทีค่ ณะ
			 กรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่าเพื่อให้ทันกาล ทันเวลา ส�ำหรับระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร จะก�ำหนด
			 อันเกี่ยวข้องกับกฎและข้อบังคับข้อใด ข้อหนึ่งหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ใช้บังคับในปัจจุบัน และ
		 13. กระท�ำการใด ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยกเว้น การ
			 อนุมัติในกรณีดังต่อไปนี้ให้น�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
			 • การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
				 ประเทศไทยก�ำหนด
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			 • การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ตลาด
				 หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 บริษทั ฯ มีกระบวนการตรวจสอบและควบคุมธุรกิจ โดยแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ มาจากกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
		 1. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทอิสระจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ
			 โดย 1 ท่าน ควรมีความรูด้ า้ นบัญชี และให้คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ 1 ท่าน
		 2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบอยูใ่ นต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รบั เลือกให้เป็นกรรมการตรวจสอบอีก
		 3. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอิสระในการด�ำเนินงานและขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
		 3. คณะกรรมการตรวจสอบจะพ้นสภาพเมือ่ ตาย ลาออกพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั ฯ หรือถึงคราวออกตามวาระ
		 4. ให้คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มกี ารประชุมอย่างน้อย ปีละ 4 ครัง้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระ
การท�ำงาน 3 ปี จะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนและ/หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้
		 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
		 2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (“Internal Control”) และระบบการตรวจสอบภายใน (“Internal
			 Audit”) ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
			 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้จัดการหน่วยงานตรวจ สอบภายใน
		 3. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
			 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 4. พิจารณาคัดเลือก หรือเลิกจ้าง บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ น�ำเสนอ
			 ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งสอบทานค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ในการน�ำเสนอต่อ คณะกรรมการ
			 บริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
		 5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
			 ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้ มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
			 ต่อบริษัท
		 6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดย เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าว
			 ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
			 6.1		 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
			 6.2		 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
			 6.3		 ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
				
หลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
			 6.4		 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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			 6.5		
			 6.6		
			 6.7
					
			 6.8
					

ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(charter)
รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

		 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 1. พิจารณาคัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั ฯ และเสนอต่อคณะกรรมการ
			 บริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 2. พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะ
			 กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
		 3. พิจารณากลัน่ กรองและเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งอยูเ่ สนอต่อคณะกรรมการ
			 บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
		 4. พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินเดือนและเงินโบนัสของกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ และกรรมการ
			 บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
		 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีพ่ จิ ารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั โดยเป็นไปตามนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัติ และการสรรหากรรมการของกลุม่ บริษทั นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนยังได้พจิ ารณา และน�ำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย
และกรรมการบริหาร โดยใช้ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนยังมีหน้าที่จัดท�ำ
และน�ำเสนอแผนสืบทอดต�ำแหน่งแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย
		 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ปรับปรุงการปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของบริษทั ฯ โดยให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน คณะกรรมการดังกล่าว ประกอบ
ด้วยกรรมการ 4 ท่าน (ซึ่ง 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระและอีก 2 ท่านเป็นกรรมการบริหาร)
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 1. ให้คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับเลือกให้เป็นกรรมการ
			 ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอีก
		 2. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะพ้นสภาพเมือ่ ตาย ลาออก พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริษทั หรือถึงคราว
			 ออกตามวาระ
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		 3.
			
			
			
			

เมื่อกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งหรือมีเหตุใดที่กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้จนครบวาระ ซึง่ มีผลให้จำ� นวนกรรมการน้อยกว่าจ�ำนวนกรรมการทีก่ ำ� หนด คือ 3 คน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ควรแต่งตัง้ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ใี หม่ให้ครบอย่างช้าภายใน 3 เดือน โดยบุคคล
ทีเ่ ข้าเป็นกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ทนอยูใ่ นต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีซึ่งตนแทน

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 1. เสนอแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
		 2. ให้ค�ำแนะน�ำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 3. ดูแลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละนโยบาย
		 4. ทบทวนแนวทางหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ โดยยึดตามข้อแนะน�ำของส�ำนักงานคณะกรรมการ
			 ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
		 กฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเปิดเผยตามเอกสารแนบ 5

7.3.2 รายชื่อคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริหาร
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์		
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์		
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร		
นายอูกส์ เดอชองส์		
นางกัญญา เรืองประทีปแสง		
นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย		
นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน		
นายสรนารถ นันทมนตรี		
นายจ๊าคส์ มาร์แชล		

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
		 1.
		 2.
		 3.
			

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ		
นายนพพร เทพสิทธา		
นายนิพนธ์ สุทธิมัย		
นายโจเซฟ ซูเซ		

ประธาน/กรรมการบริหาร
รองประธาน/กรรมการบริหาร
สมาชิก/กรรมการบริหาร
สมาชิก/กรรมการบริหาร
สมาชิก/ผู้บริหาร
สมาชิก/ผู้บริหาร
สมาชิก/ผู้บริหาร
สมาชิก/ผู้บริหาร
สมาชิก/เลขานุการคณะกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

		 โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
		 1. นายนพพร เทพสิทธา		
								
		 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย		
		 3. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์		
		 4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน		

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน/กรรมการ
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4. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ		
นายนิพนธ์ สุทธิมัย		
นายจ๊าคส์ มาร์แชล		
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ 		

ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการอิสระ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการบริหาร

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและตำ�แหน่งของผู้บริหาร
		 คณะกรรมการได้ก�ำหนดบทบาทและหน้าที่ของฝ่ายจัดการในการจัดการธุรกิจอย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัท แผนผังอ�ำนาจหน้าที่ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2564 ผู้บริหารของบริษัทฯ มี
จ�ำนวน 15 ท่าน ดังนี้
แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท (organization chart)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ส่วนงานตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการอาวุโส
สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ
และกลุ่มธุรกิจการก่อสร้าง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำานักงานบริหารกลยุทธ์องค์กร
ผู้จัดการอาวุโส

สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติ
การต่างประเทศ - เวียดนาม,
กัมพูชา, จีน, ฟิลิปปินส์
รองกรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ ฝ่ายขายและ
การตลาดต่างประเทศ
ผู้อำานวยการ

สายธุรกิจการค้าและ
ปฏิบัติการต่างประเทศ อินโดนีเซีย
ผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจการ
ก่อสร้าง กลุ่มงานปฏิบัติการ
กรรมการผู้จัดการ

		 1. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
		 2. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
		 3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
		 4. นายอูกส์ เดอชองส์
		 5. นางกัญญา เรืองประทีปแสง
		 6. นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน
		 7. นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย
		 8. นายสรนารถ นันทมนตรี
		 9. นางอุดมพร พันธ์แพทย์
		10. นายจ๊าคส์ มาร์แชล
							
		11. นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์
		12. นายมาร์ติน บรูสกา
		13. นายชาญชัย โลหะประธาน
		14. นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ
		15. นางพันธ์สิริ สุตเธียรกุล

สายงานบริหารจัดการ
โลจิสติกส์ และจัดหาจัดซื้อ
รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท คีมามาน บิทูเมน จำากัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายบริหาร
กลุ่มธุรกิจเรือ
ผู้อำ�นวยก�ร
สายงานจัดหาและจัดซื้อ
ผู้จัดการอาวุโส

สายธุรกิจประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายขายและ
การตลาดในประเทศ
ผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
การประกันภัยและกฎหมาย
ผู้ช่วยรองกรรมการ
ผู้จัดการ

ฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่ายการเงินองค์กร
ผู้อำ�นวยก�ร

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ผู้อำานวยการ

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ผู้อำานวยการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจสายธุรกิจต่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการ –โลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ
รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจประเทศไทย
รองกรรมการผู้จัดการ-สายทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ – ฝ่ายการเงินต่างประเทศ
การประกันภัยและกฎหมาย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม

			 ล�ำดับที่ 1, 4-9 ถือเป็นผู้บริหารตามนิยามของ ก.ล.ต. (ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564):
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การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 หลักการการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและ
บริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยเป็นกลไกส�ำคัญในการก�ำกับดูแลเพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติ
ตามแนวนโยบาย ตลอดจนเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนธุรกิจระยะกลาง และแผนกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทอย่างมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) จึงเห็นสมควรก�ำหนดนโยบาย
การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ขึ้น
		 คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็น
ตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัท.
		 โดยก�ำหนดให้กรรมการที่เสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ และความเป็นผู้น�ำสอดคล้อง
ตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
		 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
เปิดเผยในเอกสารแนบ 2

7.4.2 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร
		 การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการบริหารเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนในการน�ำเสนอขออนุมตั ิ จากคณะกรรมการบริษทั โดยมีแนวทางการพิจารณาจาก ปัจจัย
ต่าง ๆ ดังนี้
		 1. ผลการปฏิบัติงานค่าตอบแทนของผู้บริหารจะแปรผัน ตามการบรรลุผลส�ำเร็จของเป้าหมายกลยุทธ์ของกลุ่ม
			 บริษทั ซึง่ มีการประเมินผลจากตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการ ภายใน และด้าน
			 การเรียนรู้พัฒนา
		 2. แผนกลยุทธ์ของกลุม่ บริษทั ทีส่ อดคล้องกับความคาดหวังของผูถ้ อื หุน้ และวิสยั ทัศน์ปี 2568 เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
			 ให้กับธุรกิจและผู้ถือหุ้น
		 3. นโยบายการบริหารค่าตอบแทน พิจารณาเปรียบเทียบ การจ่ายค่าตอบแทนกับข้อมูลบริษัทจดทะเบียนใน
			 อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยเน้นสัดส่วนการจ่ายโบนัส ตามผลงานเป็นหลักเพือ่ ให้สามารถแข่งขันได้กบั บริษทั อืน่ ๆ

โครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร
		 ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ซึ่งมีการทบทวนปีละหนึ่งครั้ง และ
โบนัส ตามผลการปฏิบัติงานซึ่งแปรผันตามผลประกอบการประจ�ำปี และค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น ได้แก่
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ ประกันชีวิต เป็นต้น

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
		 ในปี 2564 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส และกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ให้กบั ผูบ้ ริหาร
จ�ำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น 76 ล้านบาท
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บุคลากร

37 189 444

87 49 165

รวม

บริษัทย่อยในลาว

บริษัทย่อยในอินโดนนีเซีย

บริษัทย่อยในเวียดนาม

บริษัทย่อยในสิงค์โปร์

-

บริษัทย่อยในมาเลเชีย

40

บริษัทย่อยในจีน

บริษัท ราวณะ 1020 จำ�กัด

36

บริษัทย่อยในกัมพูชา

บริษัท บิทูเมนมารีน จำ�กัด

34

บริษัท ทิปโก้มารี ไทม์ จำ�กัด

บริษัท ทาสโก้ชิปปิ้ง จำ�กัด

48

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด

บริษัท อัลฟ่ามารี ไทม์ จำ�กัด

264 60

บริษัท ไทย สเลอรี่ ซีล จำ�กัด

บริษัท เรย์โคลแอสฟลท์ จำ�กัด

พนักงานปฎิบัติการ/บริการ (คน)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานในสำ�นักงานใหญ่ (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน
(ล้านบาท)

บริษัท ไทยบิทูเมน จำ�กัด

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 2,236 คน ประกอบด้วยพนักงานปฏิบัติการ 1,734
คน พนักงานบริหาร 204 คน และพนักงานในส�ำนักงานใหญ่ 298 คน กลุ่มบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน
จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,422 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือ ค่าครองชีพ เงินโบนัส เงิน
ช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

- 126 155

- 1,734

73

3

2

-

-

-

-

2

9 31

6

5

37

-

17

16

3

204

112

5

4

-

-

-

-

23

10 29

18

6

15

4

21

28 23

298

449 68

54

34

36

40

-

62 208 504 111 60 217

533 44

30

30

36

32

-

30

71 186

6 49 234

4 164 199 26 2,236
35

79

17

9 1,422

การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
		 จ�ำนวนพนักงานในปี 2564, 2563, 2562 คือ 2,236 คน 1,711 คน และ 1,629 คน ตามล�ำดับ
		 จ�ำนวนพนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักจากการควบรวมบริษทั บริษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด และ บริษทั ถนอมวงศ์
บริการ จ�ำกัด

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
		 บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้คณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทคัดเลือกผู้จัดการกองทุนที่รับปฏิบัติตามหลัก
ธรรมาภิบาลการลงทุนส�ำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: “I Code”) และเป็นผู้จัดการกองทุน
ที่บริหารการลงทุนอย่างรับผิดชอบโดยค�ำนึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social,
and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง Principal
Asset Management Company Limited เป็นผูบ้ ริหารกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ และเปิดเผยแนวทางการคัดเลือกผูจ้ ดั การ
กองทุนให้สมาชิกทราบ อันจะน�ำไปสูก่ ารบริหารการลงทุนทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของสมาชิกกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
ของบริษทั ในระยะยาว โดย ณ สิน้ ปี 2564 กลุม่ บริษทั ในประเทศไทยมีจำ� นวนพนักงานทีเ่ ข้าร่วมกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
จ�ำนวน 945 คน คิดเป็นร้อยละ 72

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

110

7.6 ข้อมูลสำ�คัญอื่น ๆ
7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ ได้รับมอบ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้ นางณัฐมน อิงคะประดิษฐ์ เป็นผูท้ ไี่ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 18 มิถนุ ายน 2561 รายละเอียดประวัตขิ องผูค้ วบคุมดูแลการท�ำบัญชีปรากฎ
ในเอกสารแนบที่ 1
เลขานุการบริษัทฯ
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ นายธนพล เหล่าศิรพิ งศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เป็นเลขานุการ
บริษัทฯ เมื่อ วันที่ 13 สิงหาคม 2558 มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ เลขานุการบริษัทฯ จะรายงานต่อ
ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทัง้ นี้ ประวัตขิ อง เลขานุการบริษทั ฯ โดยรายละเอียดประวัติ
ของเลขานุการบริษัทปรากฎในเอกสารแนบที่ 1
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
		 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มอนุมตั แิ ต่งตัง้
นายโจเซฟ ซูเซ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 16 กรกฏาคม 2555 เป็นต้นไป
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
ภายในนั้นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจ
สอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏในเอกสารแนบที่ 3

7.6.2 รายชื่อผู้ดำ�รตำ�แหน่งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์
		 บริษัทฯ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็น ช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน ผู้ต้องการทราบ
ข้อมูลโดยติดต่อ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ ที่โทรศัพท์ +66 2273 6642 โทรสาร +66 2271 3363 หรือทาง E-mail:
investors@tipcoasphalt.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2564 ดังนี้
ค่าสอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

จำ�นวน (ล้านบาท)
			

3.05

บริษัทย่อย 			

8.70

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)
ขอบเขตการให้บริการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร การอบรม

0.87

บริษัทย่อย
		

ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร สอบทานการปฎิบัติตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน

2.55

บริษัทและบริษัทย่อย
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8.		 รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
8.1

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1		 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
		 1. กรรมการอิสระ
		 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้ก�ำหนดนิยามของกรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เรื่อง “กรรมการ
อิสระ” ซึ่งก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการ
อิสระ” ของบริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
			 1.
				
			 2.
				
			 3.
				
				
			 4.
				
				
			 5.
				
				
			 6.
				
				
				
			 7.
				
			 8.
				
				
				
			 9.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั * ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ ีสว่ นร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้
มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น
ผูบ้ ริหารบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมหรือ บุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการผูบ้ ริหาร
หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี �ำนาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั * เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึง การให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือ ไม่เป็นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน จาก 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36
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2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 การสรรหากรรมการ
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ พิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
บริษทั โดยเป็นไปตามนโยบายการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการของกลุม่ บริษทั และเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื
หุ้นพิจารณา ส�ำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาน�ำราย
ชื่อกรรมการจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยร่วมพิจารณาด้วย
		 ในปี 2564 ถึงแม้ไม่มีวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทท่านใหม่ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ได้ทบทวนและพิจารณาแล้วว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ มีครบทุกทักษะตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการก�ำหนด
คุณสมบัติและการสรรหากรรมการของกลุ่มบริษัท
		 บริษัทฯ ตระหนักถึงการส่งเสริมสิทธิ์ของผู้ของถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอวาระใน
การประชุมหรือส่งค�ำถามก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ในช่วง 6 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม
2564 โดยจะมีคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา ในกรณีทมี่ กี ารบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษทั ฯ จะระบุในหนังสือเชิญ
ประชุมว่าเป็นวาระที่ก�ำหนดโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุ
เป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ล่วงหน้า
		 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ และน�ำเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงคะแนนส�ำหรับการเลือกตั้งกรรมการ
		 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้
			 1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�ำแหน่ง
			 2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�ำแหน่งนั้นให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ
				 จ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
			 3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�ำแหน่งบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับ
				 คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือ
				 มาประชุมด้วย ตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
			 4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�ำหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
		 กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกท่าน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบถึงนโยบายธุรกิจ
โครงสร้างเงินทุนของกลุม่ บริษทั โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ผลประกอบการธุรกิจ ระบบข้อมูลและระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนี้ กรรมการใหม่แต่ละคนจะได้รบั คูม่ อื กรรมการและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่เป็นผูอ้ ธิบายสรุปนโยบาย บริษทั ฯ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง (รวมถึงโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ผลงานและกระบวนการ
ด�ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การอธิบายโดยสรุป ด้านการตลาดและการด�ำเนินงานและผล
ประกอบการล่าสุด
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าอบรมและการให้ความรูแ้ ก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านและพัฒนาความร้อู ย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ ได้มกี ารส่งกรรมการและผูบ้ ริหาร
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2564 มีรายละเอียดการอบรมของกรรมการ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
		
2. นายนพพร เทพสิทธา
		
		
		
3. นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์
		
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
		

หลักสูตรอบรม

สัมมนา Chairman Forum 1/2021
หัวข้อ “Chairing a Virtual Board meeting”
หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP 41/2021)
หลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP 22/2021)
หลักสูตร Director Certification Program
(DCP 313/2021)
Director Forum 1/2021
“GRC Through the Perfect Strom”

จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ และรายบุคคล
			 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ จัดท�ำและเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยแบบประเมินดังกล่าว
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองแบบรายคณะ 2)แบบประเมินตนเองแบบรายบุคคล วัตถุประสงค์หลักของแบบ
ประเมินตนเอง คือ เพื่อประเมินการท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวมทั้งคณะและกรรมการแต่ละท่านแบบ
รายบุคคล เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการควบคุมดูแลกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการดังนี้
			 1.
			 2.
			 3.
				

คณะกรรมการบริษัทประเมินตนเองผ่านแบบประเมินที่แนะน�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการบริษัทสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททุกท่าน
เลขานุการบริษัทรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท และด�ำเนินการปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคลประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
			
			
			
			
			
			

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
3. การประชุมคณะกรรมการ (แบบรายคณะและรายบุคคล)
4, การท�ำหน้าที่ของกรรมการ (แบบรายคณะ)
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร (แบบรายคณะ)
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร (แบบรายคณะ)

			 ทั้งนี้ ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 คะแนน จาก 4
คะแนนและ 3.84 คะแนน จาก 4 คะแนน ตามล�ำดับ
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
		 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามโครงการส�ำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน (“CGR”) โดยได้ก�ำหนดให้มีการประเมินผลปีละ 1 ครั้ง แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 รูปแบบ
ประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ และการประเมินผลของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
			 1. คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�ำแบบประเมินผลตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องสมาคมส่งเสริมสถาบัน
				 กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และแนวทางการด�ำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
			 2. เลขานุการบริษทั สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยและด�ำเนินการ
				 ปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
			 3. เลขานุการบริษทั รายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อย และคณะกรรมการ
				 บริษัท
		 หัวข้อประเมินของแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะและรายบุคคลมีรายละเอียดดังนี้
แบบรายคณะ

แบบรายบุคคล

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

1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ

✔

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

✔

3. การประชุมคณะกรรมการ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4. การท�ำหน้าทีข่ องคณะกรรมการ

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายจัดการ

✔

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

✔

โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564 ทุกชุดสามารถสรุปได้ดังนี้
				

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

แบบรายคณะ

แบบรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริหาร

3.68

3.67

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

3.98

4.00

3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

3.92

3.85

4. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

4.00

4.00

			 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการประเมินของคณะกรรมการ
ชุดย่อยและรายงานให้คณะกรรมการทุกท่านรับทราบด้วย
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การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาผู้มีคุณสมบัติในการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
จัดการใหญ่และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 1) มีความรู้ และมีประสบการณ์ ในธุรกิจยางมะตอย ธุรกิจปิโตรเลียม และธุรกิจก่อสร้างถนน
			 2) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ดีกับบุคคลหรือบริษัทในอุตสาหกรรมดังกล่าว
			 3) มีความเป็นผู้น�ำสูงและสอดคล้องกับคุณค่าหลักองค์กรของบริษัทฯ

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนประเมินการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับ
สูงอื่น ๆ โดยพิจารณาจากผลประกอบการบริษัทฯ การปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ การวัดผลการปฏิบัติ
งานตาม Balanced Scorecard (“BSC”) ทั้งในรูปแบบตัวชี้วัดทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน (“Non-Financial”)
เช่น คะแนนโครงการ CGR และการขอต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ของภาคเอกชนไทย เป็นต้น
หลังจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
กรรมการบริหาร และน�ำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ
		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเองของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทจี่ ดั ท�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อใช้ส�ำหรับการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

แบบประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วย 3 หมวด คือ
			 1.
			 2.
				
			 3.

ความคืบหน้าและความส�ำเร็จของแผนงาน
การวัดผลการปฏิบัติงาน เช่น การวางกลยุทธ์องค์กร การวางแผนทางการเงิน ตัวชี้วัดทางการเงินและที่
ไม่ได้แสดงผลทางการเงิน เช่น คะแนน CGR
การพัฒนาที่จ�ำเป็น

แผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้รบั ผิดชอบเรือ่ ง ความ
ต่อเนือ่ งในการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสร้างความมัน่ ใจว่า บริษทั ฯ มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง และความต่อเนือ่ ง
ในการบริหารที่เหมาะสมส�ำหรับต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ
		 ในปี 2564 บริษัทฯ มีการด�ำเนินการด้านแผนการสืบทอดในสองแผนงาน แผนงานแรกคือ การโค้ชผู้บริหารที่
ถูกวางเป็นผู้สืบทอดต�ำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงในรูปแบบตัวต่อตัวโดย Development
Dimensions Internationals Inc ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอก ทั้งนี้ผลลัพธ์จากหลักสูตรการโค้ชผู้บริหารถูกน�ำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ แผนงานทีส่ องคือ หลักสูตรการพัฒนาทักษะต่อเนือ่ งโดยการหมุนเวียนเปลีย่ นงานภายใน (“Job
rotation”) ส�ำหรับผูส้ บื ทอดต�ำแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง เพือ่ ทีจ่ ะเป็นส่วนหนึง่ ของการเรียนรูห้ น้าทีอ่ นื่ ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับ
ส�ำหรับความรับผิดชอบในอนาคต

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
		 1. คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง โดยก�ำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมี
			 การประชุมวาระพิเศษตามความจ�ำเป็น
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		 2.
			
			
			
		 3.
			
			
			
			
		 4.
			
			
		 5.
		 6.
			
		 7.
			
			
			

การเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธาน กรรมการ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม โดย
ระบุ วัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ท�ำการก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
ก�ำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน ซึ่งมากกว่า 2 ใน 3 ของ
จ�ำนวนคณะกรรมการบริษทั จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีทปี่ รากฏว่าการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ใด
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จ�ำนวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�ำหนด
ไว้ขา้ งต้นหรือในระหว่างการประชุมมีจำ� นวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้เลือ่ นการประชุมออกไปอย่าง
น้อย 7 (เจ็ด) วันท�ำการ
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน กรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลง
คะแนนในเรือ่ งนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด
ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท�ำหน้าที่จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง และ
จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองซึง่ ได้รบั การอนุมตั โิ ดยกรรมการแล้วและพร้อมให้ตรวจสอบได้ใน
สถานที่ปลอดภัยที่ชั้น 25 อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนน พระราม 6 แขวงพญาไท เขต พญาไท กรุงเทพฯ
10400

		 บริษทั ฯ มีการก�ำหนดตารางการประชุมประจ�ำปีลว่ งหน้า การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท1/

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

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

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม

ประธานกรรมการบริษทั

5/5

-

-

-

1/1

นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการบริษทั
กรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

5/5

-

2/2

-

0/1

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

5/5

12/12

-

4/4

1/1

นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ
5/5
ประธานกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ 		

12/12

2/2

-

1/1
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การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)

รายชื่อ

ต�ำแหน่ง

คณะ
กรรมการ
บริษัท1/

นายนิพนธ์ สุทธิมยั

กรรมการอิสระ
5/5
2/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ 		
ี

นายฌอง มารี เวอร์บรูซ๊ ซ์

กรรมการ

นายเฟรเดริค การ์เดส

กรรมการ

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

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

การประชุม
ผู้ถือหุ้น

11/11

-

4/4

1/1

5/5

-

-

-

1/1

5/5

-

-

-

0/1

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ 1/

5/5

-

-

-

1/1

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

5/5

-

2/2

-

1/1

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์

กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

5/5

-

2/2

-

1/1

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

5/5

-

-

4/4

1/1

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการบริหาร

5/5

-

-

-

1/1

นายอูกส์ เดอชองส์

กรรมการบริหาร

5/5

-

-

-

1/1

นายจ๊าคส์ มาร์แชล

กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี

5/5

-

-

4/4

1/1

หมายเหตุ :
1/
		
2/
		

การประชุมคณะการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เป็นวาระการประชุมกรรมการที่ไม่มี
กรรมการที่เป็น ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
นายนิพนธ์ สุทธิมัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ แทน นายปานเฉลิม สุธาธรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่
14 มกราคม 2564

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการ
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีใ่ นการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะถูกพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลยุทธ์และเป้าหมายระยะ
ยาว รวมถึงต้องอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้กบั ค่าเฉลีย่ ของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ อุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ค่าตอบแทน
จะประกอบด้วยค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนแบบผันแปร

ค่าตอบแทนแบบคงที่
		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
ต�ำแหน่ง

ต่อท่าน (บาท)

ยอดรวม (บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 				

600,000

600,000

กรรมการอิสระ กรรมการบริหารและกรรมการ (13 คน) 			

400,000

5,200,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 				

500,000

500,000

กรรมการตรวจสอบ (2 คน) 				

400,000

800,000

			

60,000

240,000

ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี 				

100,000

100,000

กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (3 คน)				

80,000

240,000

รวม						

7,680,000

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน (4 คน)

						

ค่าตอบแทนแบบผันแปร
		 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปร ดังนี้
		 ในกรณีทผี่ ลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 ของบริษทั ฯ มีกำ� ไร ขออนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำ� นาจในการ
ก�ำหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยมีเงื่อนไข ดังข้างท้าย
		 		 		 			

ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจ�ำ
เฉพาะกรรมการที่ด�ำรงต�ำแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร
ส�ำหรับกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการไม่ถงึ หนึง่ ปีให้ได้รบั ค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะ
เวลาการท�ำงาน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 1.
			
		 2.
		 3.

ในปี 2564 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนแบบคงที่จ�ำนวน 7,532,350 บาท และค่า
ตอบแทนแบบผันแปรจ�ำนวน 6,028,416 บาท และค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษจ�ำนวน 3,679,782 บาท
ในปี 2564 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินแก่กรรมการ
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2563 (บาท)

รายชื่อ

ขอบเขตหน้าที่

1. นายชายน้อย เผือ่ นโกสุม
ประธานกรรมการบริษทั 3/
			
รองประธานกรรมการบริษทั /
			
กรรมการอิสระ
2. นายโก บัน เฮง
รองประธานกรรมการบริษทั /
			
กรรมการสรรหา
			
และก�ำหนดค่าตอบแทน4/
			
กรรมการอิสระ
3. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
กรรมการอิสระ
			
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
			
ประธานคณะกรรมการ
			
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
4. นายนพพร เทพสิทธา
กรรมการอิสระ
			
ประธานกรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน
			
กรรมการตรวจสอบ
5. นายนิพนธ์ สุทธิมยั
กรรมการอิสระ
			
กรรมการตรวจสอบ5/
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ 6/ี
			
กรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน4/
6. นายฌอง มารี เวอร์บรูซ๊ ซ์
กรรมการ7/
7. นายเฟรเดริค การ์เดส
กรรมการ
8. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการบริษทั 3/
			
กรรมการ
9. นายสมจิตต์ เศรษฐิน
กรรมการ
			
กรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน8/
10. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการบริหาร
			
กรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน
11. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการบริหาร
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
12. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร
13. นายอูกส์ เดอชองส์ 9/
กรรมการบริหาร
14. นายจ๊าคส์ มาร์แชล
กรรมการบริหาร
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
15. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 7/ กรรมการอิสระ7/
			
กรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน6/
			
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ 6/ี
9/
16. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค
กรรมการ
10/
17. นายปานเฉลิม สุธาธรรม
กรรมการอิสระ
			
กรรมการตรวจสอบ
			
กรรมการสรรหาและ
			
ก�ำหนดค่าตอบแทน
		 Total 		
แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

คงที่
รายปี

ผันแปร1/

2564 (บาท)
ผันแปร
(พิเศษ)2/

คงที่
รายปี1/

ผันแปร2/

ผันแปร
(พิเศษ)3/

376,230
111,680
362,500
-

250,000
250,000
-

250,000
250,000
-

600,000
400,000
-

575,410
400,000
-

575,410		
400,000 			
-

362,500
500,000
100,000

250,000
-

250,000
-

400,000
500,000
100,000

400,000
-

400,000
-

362,500
60,000

250,000
-

250,000
-

400,000
60,000

400,000
-

400,000
-

400,000
362,500
51,803
-

250,000
-

250,000
-

400,000
400,000
300,000
80,000
38,852

400,000
-

400,000
-

220,491
362,500
198,770

250,000
500,000

250,000
500,000

373,498
400,000
-

293,989
400,000
-

293,989
400,000
-

362,500
-

250,000
-

96,5758/
-

400,000
60,000

400,000
-

-

362,500
60,000

250,000
-

-

400,000
60,000

400,000
-

-

362,500
80,000
362,500
248,634
362,500
80,000
168,5117/
75,9027/

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

250,000
-

400,000
80,000
400,000
400,000
400,000
80,000
-

400,000
400,000
348,634
400,000
-

-

21,2027/
113,866
448,292
485,792
117,869

250,000
250,000
-

250,000
250,000
-

- 385,79310/
-

385,793
-

7,794,862
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4,000,000 2,846,575

7,532,350 6,028,416 3,679,782

หมายเหตุ
1/
		
		
		
		
		
2/
		
		
3/
		
4/
		
5/
		
6/
		
		
7/
		
8/
		
9/
		
		
10/
		
		
		
		

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 และ 2564 มีมติอนุมตั ิ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ มีกำ� ไร อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการบริษทั ฯ ทัง้ คณะได้
รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงทีร่ วมประจ�ำปีทคี่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทัง้ ปี โดย
ขึน้ อยูก่ บั การพิจารณาและอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั ฯ เฉพาะกรรมการทีด่ �ำรงต�ำแหน่งอยูเ่ ท่านัน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิไ์ ด้รบั ค่าตอบแทน
แบบผันแปรส�ำหรับกรรมการทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง กรรมการไม่ถงึ หนึง่ ปีให้ได้รบั ค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการ
ท�ำงาน ด้วยเหตุนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 และ 2/2564 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรเป็น
จ�ำนวน 4,000,000 บาท และ 5,642,623 บาท ตามล�ำดับ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาเสนอค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่ผู้
ถือหุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 และ 2564 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนแบบผันแปรพิเศษส�ำหรับ
กรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการบริหาร) ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการแบบคงที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติแต่งตั้งนายชายน้อย เผื่อนโกสุม เป็นประธาน
กรรมการบริษัทฯ แทน นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติแต่งตั้งนายโก บัน เฮง เป็นกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน แทน นายนิพนธ์ สุทธิมัย โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติแต่งตัง้ นายนิพนธ์ สุทธิมยั เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
นายปานเฉลิม สุธาธรรม โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายนิพนธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน แทน นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ ที่ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการใน
วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยการแต่งตั้งกรรมการใหม่มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 มีมติแต่งตั้ง นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ เป็นกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่ แทน นางแอนน์ แมรี
มาร์เชท์ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2562 เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีมติเป็นแต่งตัง้ นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
ทีป่ ระชุมประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเป็นแต่งตัง้ นายอูกส์ เดอชองส์ เป็นกรรมการ
บริษัทฯ แทนนายแอร์ฟเว่ เลอ บุค ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 โดยการแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่
17 กุมภาพันธ์ 2563
นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ ถึงแก่กรรมเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ดังนัน้ การจ่ายค่าตอบแทนแบบคงทีใ่ นส่วนสุดท้าย
ในฐานะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาและก�ำหนดค่าตอบแทน ส�ำหรับปี 2563 ที่ก�ำหนดจ่ายในปี
2564 จึงถูกเลือ่ นขึน้ มาจ่ายในช่วงปลายปี 2563 แทน ในขณะทีจ่ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 มีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทน
ผันแปรส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563 ให้แก่นายปานเฉลิม สุธาธรรม จ�ำนวน 385,793 บาท ตามสัดส่วนของระยะเวลา
การท�ำงาน

ประกันภัยทางธุรกิจส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
		 กลุ่มบริษัทฯ มีการประกันความผิดทางธุรกิจ ส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยกรมธรรม์มีวงเงินครอบคลุมที่
500 ล้านบาท ซึ่งคุ้มครองกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯจากการถูกฟ้องร้องเนื่องจากการกระท�ำผิด

8.1.3 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดกลไกในการก�ำกับดูแล รวมถึงการควบคุมการบริหารจัดการของบริษทั ย่อยและ
บริษัทร่วม โดยการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของ
บริษัทไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น
		 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ด�ำเนินการใดที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือรายการที่เกี่ยวโยง
กัน จนส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือด�ำเนินการอื่นใดตามข้อก�ำหนด
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หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ส�ำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้าท�ำรายการหรือด�ำเนินการนั้นได้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานก�ำกับ
ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
		 นอกจากนี้บริษัทย่อยจะถูกจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และก�ำหนดให้มีมาตรการใน
การติดตามผลการด�ำเนินงานภายในเวลาที่เหมาะสม

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 1.
			
		 2.
			
		 3.
		 4.
			
			
			
		 5.
		 6.
			

ก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎหมายกฎเกณฑ์ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทหรือที่
สอดคล้องกับของบริษัท
ท�ำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และก�ำหนดทิศทางของกลยุทธ์นโยบาย
และแผนธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษัทฯ
รายงานผลประกอบการและการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ก�ำกับดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและตลาด
หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในเรือ่ งทีข่ อ้ ก�ำหนดดังกล่าวมีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ซึ่งได้แก่ การเข้าท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญ หรือ การท�ำรายการ
ส�ำคัญอื่นใดของบริษัท
ด�ำเนินการให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
ด�ำเนินการในหน้าทีอ่ นื่ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และ/หรือทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำ�กับดูแลกิจการ
		 บริษัทฯ ยึดมั่นและตระหนักถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการก�ำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ภายใต้
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่ม
ต่างๆ ซึ่งในปี 2564 การรายงานผลจากการติดตามนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ และถูกพิจารณาโดยผู้บริหารเป็นรายไตรมาส โดยเฉพาะ 4 หัวข้อ ดังต่อไปนี้

		 1. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร
		 กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งอาจน�ำไปสู่การโยก
ย้ายสินทรัพย์ที่ไม่ถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากรรมการและผู้บริหารปฎิบัติตามหลักความไว้วางใจ (“Fiduciary
Duties”) ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ลงนามรับทราบ และจัดส่งรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจาก ได้รับรายงานตามมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
		 ในปี 2564 ผู้บริหาร 2 ท่านที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้จัดท�ำแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของพนักงาน
		 กลุม่ บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ จะปฏิบตั ติ ามแนวทางการบริหารจัดการทีด่ เี พือ่ การพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน และ เพือ่
รักษาความเป็นมืออาชีพในการประกอบธุรกิจ จึงได้มกี ารทบทวนจรรยาบรรณเพือ่ ควบคุมความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ระหว่างพนักงานและองค์กรให้มคี วามรัดกุมยิง่ ขึน้ ด้วยเหตุนคี้ วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ทถี่ กู ระบุในจรรยาบรรณของ
บริษัทจึงครอบคลุมถึงกรณีของสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน อันได้แก่ บิดา มารดา พี่น้องร่วม สายโลหิต คู่สมรสที่
ถูกต้องตามกฎหมาย บุตรธิดาทั้งร่วมสายโลหิตและบุตรธิดาบุญธรรม
		 พนักงานทุกคนจะต้องรับทราบถึงการทบทวนจรรยาบรรณ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหารในระดับ
ผู้จัดการขึ้นไป พนักงาน ทุกระดับในส่วนงานขายและส่วนงานจัดหาจัดซื้อ จะต้องลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับ
ทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ซึ่งระบุถึงความรับผิดชอบในการแจ้งข้อมูลแก่ฝ่ายบริหารกลุ่ม
ทิปโก้แอสฟัลท์ผ่านทางผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที ในกรณีที่หลังจากการส่งมอบ
บันทึกนีแ้ ล้ว ได้รบั ทราบเพิม่ เติมถึงข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์อนั ปรากฎอยูห่ รือมีแนวโน้มจะเกิดขึน้ หรือหาก
ข้อมูลทีแ่ จ้งในบันทึกก่อนหน้านีม้ ขี อ้ บกพร่อง หรือมีความผิดพลาดการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทงั้
ทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั หรืออาจจะเกิดในอนาคตจะต้องมีการด�ำเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพิม่ เติมต่อฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษัทฯ เพิ่มเติมโดยทันที
		 ท้ายสุด การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดในอนาคตจะต้องถูกเปิดเผย
ทุกครั้งเมื่อฝ่ายบริหารและพนักงานต้องด�ำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจ
		 ในปี 2564 พนักงานที่เกี่ยวข้องได้ลงนามและส่งมอบ “บันทึกการรับทราบ และการเปิดเผยความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์” ในอัตราร้อยละ 100
		 2. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
		 บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการใช้ขอ้ มูลภายในไว้ในอ�ำนาจด�ำเนินการและข้อบังคับพนักงาน
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก�ำหนดโทษชัดเจนในกรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงานน�ำข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อ
สาธารณะหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน
		 - กรรมการ และผูบ้ ริหาร รวมทัง้ คูส่ มรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ รวม
			 ถึงนิตบิ คุ คล ซึง่ บุคคลข้างต้นเป็นผูถ้ อื หุน้ เกินร้อยละ 30 ของจ�ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของนิตบิ คุ คล ตาม
			 มาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลง
			 การถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครัง้ เมือ่ มีการ ซือ้ ขาย โอน หรือรับโอนภายใน
			 3 วัน ตามมาตรา 59 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
			 พ.ศ. 2535
		 - นอกจากนี้ ฝ่ายบริหาร ได้รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ทราบ
			 โดยก�ำหนดเป็นวาระหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส
		 ภายใต้จรรยาบรรณของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายจัดการบริษทั ฯ และพนักงาน ในหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อมูลรวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 21 วัน
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี จนถึง 1 วัน (ปฏิทิน) หลังวันประกาศผลประกอบการ
(“Blackout Period”)
		 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่มีกรณีของการใช้ข้อมูลภายใน
		 3. การต่อต้านคอร์รัปชัน
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน เพือ่ ป้องกันการคอร์รปั ชันในทุกกิจกรรมของ ห่วง
โซ่คุณค่า และเพื่อให้การตัดสินใจและการด�ำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการ
พิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ
		 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง น�ำเสนอมาตรการควบคุมการต่อต้านคอร์รัปชัน และติดตามระบบควบคุม เพื่อ
น�ำเสนอผลการติดตามความเสี่ยงต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
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		 กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกีย่ วกับมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นหนึ่งในหัวข้อการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ รวมถึง
พนักงานทุกคนต้องท�ำการรับทราบจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อการต่อต้านคอร์รัปชันรายปี
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
		 บริษัทฯ ได้จัดให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Anti-Corruption for Executive (“ACEP”) และส่งเสริมพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต
		 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เซ็นประกาศเจตนารมย์เข้าร่วม โครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต (“CAC”) โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำนโยบายการประเมินความเสี่ยง แนวปฏิบัติ ระบบการติดตาม และ
การน�ำเสนอผล โดยยึดตามแนวทางแบบประเมินตนเองภายใต้โครงการ CAC
		 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการ
ต่ออายุการรับรองอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยการต่ออายุการ
รับรองจะมีผลจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับ
เกียรติจากคุณพนา รัตนบรรณางกูร ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ CAC ในการเข้าร่วม
พูดคุยกับบริษัทฯ เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมส�ำหรับความมุ่งมั่นของ
บริษัทฯ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
		 จากการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้พัฒนาแบบ
ประเมิ น ตนเองฉบั บ 4.0 ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม 2564
เป็นต้นมา บริษัทฯ จึงได้ด�ำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการ
ประเมินความเสีย่ ง การทบทวนนโยบายและมาตรการ ตลอดจนการสือ่ สาร
เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการยื่นขอต่ออายุการรับรองในรอบถัดไป
		 นอกเหนือไปจากการปฎิบัติตามนโยบายการติดตาม และ การรายงานผลแล้ว บริษัทฯ ยังคงเข้าร่วมกิจกรรมต่อ
ต้านคอร์รัปชันซึ่งจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
		 - วันที่ 19 สิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม สัมมนา “โครงการบูรณาการและประสานความร่วมมือ
			 ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต” ซึ่งจัดโดยส�ำนักงาน ป.ป.ช. และสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไทยใน
			 พระบรมราชูปถัมภ์
		 - ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชัน กรรมสนองโกง ณ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัด
			 โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย
		 - 6 กันยายน 2560 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน ภายใต้หวั ข้อ “New Government! Old corruption!
			 หรือ รัฐบาลใหม่! คอร์รปั ชันเก่า” ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
			 เวิลด์ จัดสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 - วันที่ 9 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล (ประเทศไทย) ทีเ่ มืองทอง ธานี จังหวัด
			 นนทบุรี
		 - วันที่ 6 กันยายน 2561 บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รปั ชัน – คนไทยตืน่ รู้ สูโ้ กง ณ อาคาร ภิรชั ทาวเวอร์
			 ที่ไบเทค
		 - เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่เมืองทองธานี
			 จังหวัดนนทบุรี

แบบ 56-1 One Report 2564
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

124

		 			
		 			
		 			
		 			
		 			
		 			

วันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – รวมพลังอาสาสู้โกง ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค
เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 บริษทั ฯ ได้ประกาศแนวทางการ ไม่รบั ของขวัญ ตามคูม่ อื แนวทางต่อต้านคอร์รปั ชัน
เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดผลในการบังคับใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ
วันที่ 9 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) – “เดินหน้า ล่าโกง”
ที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน – Power of Data ผ่านระบบการประชุม
ผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
วันที่ 6 กันยายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 รูปแบบอนนไลน์ ภายใต้แนวคิด “คบเด็ก
สร้างชาติ”
วันที่ 9 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้หัวข้อ “Zero
Tolerance ไม่ท�ำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” ผ่านช่องทาง Facebook live

		 4. การแจ้งเบาะแส (whistleblowing)
		 กลุ่มบริษัทฯ คาดหมายว่าบุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกของกลุ่มบริษัทฯ จะร่วมกันสอดส่อง
ดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้มี
การสอบถามกรณีมขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้บคุ ลากร และผูม้ สี ว่ นได้เสียและ
บุคคลภายนอกทุกคนร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ หรือสอบถาม
ได้ที่ฝ่ายกิจการและวางแผนองค์กร เลขานุการบริษัท ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
		 ในกรณีที่พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอกพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือส่งข้อร้องเรียนรายงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมลล์ จดหมาย หรือแจ้งเป็นการส่วนตัว ยัง
บุคคลดังต่อไปนี้
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กรรมการอิสระของบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

		 เมือ่ บุคคลดังกล่าวข้างต้นได้รบั ข้อร้องเรียน จะต้องแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทราบ ในกรณีทเี่ ป็นการร้องเรียน
พนักงานภายใต้การบังคับบัญชาของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือแจ้งให้คณะกรรมการบริหารของบริษทั ทราบ ในกรณี
ที่เป็นการร้องเรียนกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือกรรมการบริษัท ภายใน 24 ชั่วโมง
		 กลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จะเริ่มด�ำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด อย่างรวดเร็วและเป็นความลับเท่าที่
สามารถท�ำได้
		 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ จะด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ประกอบ
ด้วยผู้บังคับบัญชาสูงสุดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง มีอ�ำนาจในการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 • สอบสวนข้อมูล หลักฐาน พยาน
		 • ด�ำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
		 • น�ำเสนอวิธีการป้องกันการเกิดเหตุซ�้ำ
		 • ด�ำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
		 กลุม่ บริษทั ฯ คาดหวังว่าพนักงานจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยชอบด้วยกฏหมายต่อข้อกล่าวหาว่ามีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
		 คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ด�ำเนินการสอบสวน เพื่อสรุปผลอย่างเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน 14 วัน และ
รายงานผลการสอบสวนต่อกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/หรือคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะเก็บรักษาบันทึก
รายงานผลการสอบสวน และแจ้งให้ผู้ร้องเรียน คณะกรรมการบริหาร และบุคคลผู้ได้รับเรื่องร้องเรียนทราบ
มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหาย
		 ผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์
มาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายความผิดที่บริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ ดังนี้
		 •
			
			
		 •
			
		 •
			
		 •
			

สามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยตนเองได้ ในส่วนของผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือ ผู้ให้ความร่วมมือใน
การรายงานหากควรจะเปิดเผยตนเองต่อผู้สอบสวนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของ
การสอบสวนนั้น ๆ
กลุ่มบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลที่ได้รับการรายงานหรือ ร้องเรียนมาเป็นความลับ หรืออาจเปิดเผยเท่าที่จ�ำเป็น
โดยจะไม่ให้กระทบถึงผู้รายงาน ผู้ร้องเรียนหรือ ผู้ที่ให้ความร่วมมือ
มาตรการคุม้ ครองทีเ่ หมาะสมจะถูกน�ำมาใช้ หากผูร้ ายงานผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ เห็นว่าอาจจะได้รบั
ความไม่ปลอดภัย
ผูร้ ายงาน ผูร้ อ้ งเรียน ผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ จะได้รบั การบรรเทาความเสียหายด้วยความเป็นธรรม หากตนเองได้
รับความเดือดร้อน

		 ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ได้รับการรายงานเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส
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8.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่ง
เป็นผูท้ ที่ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ดา้ นการบริหารธุรกิจการเงินและการบัญชี วิศวกรรม และการตรวจสอบภายใน
ได้แก่ นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ นายนพพร เทพสิทธา และนายนิพนธ์ สุทธิมัย โดยมี นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
		 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบยังมีการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายตรวจสอบภายในให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ การควบคุมการ
ต่อต้านการคอร์รัปชันภายในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย
		 โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ตามตารางด้านล่างนี้
ผู้เข้าร่วมประชุม

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนการประชุมทั้งหมด

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

12/12

นายนพพร เทพสิทธา
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นายนิพนธ์ สุทธิมัย (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 14 มกราคม 2564)
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		 ฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายนอก และผูต้ รวจสอบภายในได้มกี ารประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไร
ก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ ทีค่ ณะกรรมกรรมการตรวจสอบได้มกี ารประชุม
กับผู้ตรวจสอบภายนอกโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม
การสอบทานรายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนงบการเงินรายไตรมาสและรายปี (ของบริษทั ฯ และกลุม่ บริษทั ฯ) ร่วมกับผูบ้ ริหาร
และผูต้ รวจสอบภายนอก อีกทัง้ ได้หารือกับผูส้ อบบัญชีเพือ่ ยืนยันความถูกต้องและครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุง
รายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ ความเพียงพอของวิธกี ารบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบ
ถ้วนเพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจว่างบการเงินของบริษัทฯ เป็น
ไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจในขัน้ ตอนทางการบัญชีและงบการเงินว่ามีความถูกต้องและเชือ่ ถือได้
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน
การบริหารความเสี่ยง
		 กระบวนการบริหารความเสีย่ งองค์กร (“ERM”) ของบริษทั ฯ ในปัจจุบนั ได้ถกู พัฒนาขึน้ ในปี 2556 และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นที่การระบุและประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติการ และเป้าหมายของ
ธุรกิจ ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (หรือ“COSO”)
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารก�ำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสีย่ งองค์กร (“ERM”) ของบริษทั ฯ โดยวาระ
การประชุมเรื่องกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร (“ERM”) ได้ถูกบรรจุไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
สอบทานความคืบหน้าของกระบวนการในทุกไตรมาส อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการหารือในประเด็นความ
เสี่ยงที่ส�ำคัญและแผนการลดความเสี่ยงกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมออีกด้วย
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		 ซึง่ กระบวนการบริหารความเสีย่ งองค์กร (“ERM”) นีจ้ ะรวมถึงการสร้างกรอบการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็นทางการ
ประกอบด้วยนโยบายการบริหารความเสี่ยงและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระดับความเสี่ยงขององค์กรที่
ได้ถูกระบุและถูกประเมินในระหว่างกระบวนการนี้จะเป็นข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาแผนการตรวจสอบตามฐาน
ความเสี่ยง (risk-based audit plan) ซึ่งจะน�ำไปใช้ในทุกๆ ปี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและอนุมัติ
การสอบทานรายการระหว่างกัน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส หรือถี่กว่านั้น ถ้ามีการ
รายงานโดยผูบ้ ริหารเกีย่ วกับรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ คณะกรรมการตรวจสอบยืนยันว่ารายการระหว่างกันของ
บริษัทฯ มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอ ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในของบริษัทฯและ บริษัทย่อยในปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความพอใจทีร่ ะบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั ได้
มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่าบริษทั ฯ มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบภายในที่
เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความพอใจที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ (รวมทั้งข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ข้อผูกพันทีบ่ ริษทั ฯ มีไว้กบั บุคคลภายนอกและรายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน ที่ส�ำคัญซึ่งได้เปิดเผยในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ารายการทางธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงกันในการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
		 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบ
ในประเด็นใหม่ๆ รวมถึงการติดตามการตรวจสอบประเด็นทีเ่ คยได้รบั การสอบทานไปแล้ว เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าประเด็นต่างๆ
ได้รับการแก้ไขแล้วเสร็จตามข้อตกลงที่ให้ไว้โดยผู้บริหาร
		 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในปี 2564 ได้สง่ ผลกระทบต่อการด�ำเนินการตรวจสอบภายใน โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ข้อจ�ำกัดในการเดินทาง อย่างไรก็ตาม ฝ่ายตรวจสอบภายในยังคงได้มตี รวจสอบในประเด็นส�ำคัญต่างๆ
อันได้แก่ การควบคุมทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของธุรกิจเรือ รวม
ถึงการตรวจติดตามความคืบหน้าจากการตรวจสอบครั้งก่อนในบางหน่วยงาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
		 นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สมาชิกในหน่วย
งานตรวจสอบภายในทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการสอบ Certified Professional
Internal Audit of Thailand (“CPIAT”) ซึ่งจัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (“IIAT”) สะท้อนถึงความ
มุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาบุคลลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาน�ำเสนอการแต่งตัง้ บริษทั ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของ บริษทั ฯ
อีก 1 ปี รวมถึงก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอผู้สอบบัญชีและ
ค่าสอบบัญชี รายละเอียดเหมือนปีทผี่ า่ นมาต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณาและขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2565 ต่อไป
		 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการอย่างครอบคลุม และสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยมีการจัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้อง มีการด�ำเนินธุรกิจที่ดี มีการใช้ระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจ
สอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ ได้ปฏิบัติเป็นไตามกฎหมายระเบียบ ข้อ
บังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันภายใต้การก�ำกับดูแลที่ดีที่
เน้นความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังคงมีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ให้ดียิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ ทั้งในแง่ของคุณภาพและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯ

					

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.3

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

รายงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
		 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (“CG Committee”) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 2 ท่าน นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
และ นายนิพนธ์ สุทธิมัย และกรรมการบริหาร 2 ท่าน คือ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และ นายจ๊าคส์ มาร์แชล (“Mr.
Jacques Marechal”)
		 ในปี 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรและมีการประชุมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
		 - ทบทวนและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เกีย่ วกับแผนพัฒนาหลักการ นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ิ การ
			 ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เป็นไปตามแบบโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ AGM Checklist
			 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2564
			 (“CGR”) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”)
		 - ทบทวนและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับ การน�ำหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติของหลักการก�ำกับ
			 ดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (“CG Code”) ไปปรับใช้โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของธุรกิจ
		 - จัดท�ำและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน นโยบายการมีส่วนร่วม
			 ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย นโยบายสิง่ แวดล้อมและปรับปรุงนโยบายสิทธิมนุษยชน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
		 - ติดตามและทบทวนประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
		 - พัฒนาคูม่ อื การต่อต้านคอร์รปั ชัน และจรรยาบรรณบริษทั ฯ ฉบับปรับปรุง และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
			 เพือ่ เตรียมความพร้อมส�ำหรับการต่ออายุครัง้ ที่ 2 ของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย
			 (“CAC”)
		 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ มี คี วามยินดีทจี่ ะรายงานว่าบริษทั ฯ ได้รบั การประเมินและรางวัลต่างๆ ประจ�ำ
ปี 2564 ดังต่อไปนี้
		 - ได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินงานดีเด่น (“Outstanding Company Performance Award”) เป็น
			 ปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงได้รบั รางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านความยัง่ ยืนดีเด่น (“Highly Commended Sustainability
			 Excellence”) (จากรางวัลดาวรุง่ ด้านความยัง่ ยืน (“Rising Star Sustainability Awards”) ส�ำหรับบริษทั จดทะเบียน
			 ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000 ล้านบาท ถึง 30,000 ล้านบาท
		 - ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจ�ำปี 2564 จากสถาบัน
			 ไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
		 - ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจ�ำปี 2564 (“Thailand Sustainability Investment list”) เป็นปีที่
			 4 ติดต่อกัน
		 - ได้รับการจัดอันดับในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการ
			 บริษทั จดทะเบียนประจ�ำปี 2564 (“CGR”) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (“IOD”) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน
		 - ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจ�ำปี 2564
		 - ได้รบั การประเมินทีค่ ะแนนร้อยละ 98 ส�ำหรับโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ จากสมาคม
			 ส่งเสริมลงทุนไทย
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน (“N&R Committee”) ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน โดยเป็น
กรรมการอิสระ 2 ท่าน คือ นายนพพร เทพสิทธา (ประธาน) และนายโก บัน เฮง นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ (“Mr.Jacques
Pastor”) กรรมการบริหาร และ นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ
		 ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร และปฎิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ๆ ตาม
ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ที่ผ่านมามีการประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทั้ง 2 ครั้ง โดย
มีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
1. การสรรหากรรมการบริษัทฯ
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี่คุณสมบัติเหมาะสมมาแทน
		 กรรมการทีค่ รบวาระในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 เพือ่ พิจารณาน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
		 ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้นำ� นโยบายการก�ำหนดคุณสมบัตแิ ละการสรรหากรรมการ
		 บริษทั รวมถึงตารางความรูค้ วามช�ำนาญของบริษทั ฯ (“Board Skill Matrix”) มาใช้เพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย
2. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนติดตามความคืบหน้าแผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับ กรรมการ
		 ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบเป็น
		 ประจ�ำทุกปี
3. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนน�ำเสนอแบบประเมินตนเองรายปีของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
		 คณะกรรมการชุดย่อยรายปี โดยแบบประเมินตนเองประกอบด้วยแบบประเมินตนเองแบบรายคณะ และแบบ
		 ประเมินตนเองแบบรายบุคคล รวมถึงเสนอแบบประเมินการท�ำงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. การเสนอค่าตอบแทน
		 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนน�ำเสนอค่าตอบแทนคงที่ ค่าตอบแทนผันแปร ประจ�ำปี 2564 ต่อ
		 กรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี โดยมีสาระส�ำคัญดังต่อไปนี้
		 - ค่าตอบแทนคงทีส่ ำ� หรับคณะกรรมการบริษทั ฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จะถูกพิจารณาเปรียบเทียบจากผล
			 ส�ำรวจค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนในอุตสาหกรรมทีใ่ กล้เคียงกัน และคะแนนจากแบบประเมินตนเอง
			 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
		 - ค่าตอบแทนผันแปรของคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินภายในที่เกี่ยวข้องกับ
			 ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
		 - คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนน�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
			 โดยพิจารณาจากการบรรลุผลส�ำเร็จของเป้าหมายทางกลยุทธ์ กลยุทธ์ในระยะยาว และผลคะแนนจากแบบ
			 ประเมิน
5. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนสนับสนุนให้กรรมการบริษทั ฯ เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรอบรม/สัมนา
		 ต่างๆ ที่มีความจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องกับหน้าที่การปฎิบัติงาน
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
		 ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับรูปแบบของการควบคุมภายในตามแนวทาง
ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (“COSO”) ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนด
ระบบการควบคุมที่เหมาะสมกับองค์กรซึ่งได้ถูกก�ำหนดแนวทางไว้ตามค่านิยมขององค์กร 5 ข้อหลัก (ได้แก่ ทีมเด่น
เน้นคุณธรรม ปฏิบัติรอบคอบ มอบรักษาค�ำมั่น และสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลง)
		 ระบบการควบคุมภายในได้รับการส่งเสริมจากโครงสร้างองค์กรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ โครงสร้างองค์กรมีการแสดงสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจนในขณะที่ยังคงสนับสนุนการ
ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการก�ำหนดผังอ�ำนาจการอนุมัติ (ที่มีการสอบทานและ
ปรับปรุงอย่างสม�ำ่ เสมอ) ซึง่ ระบุถงึ ขอบเขตอ�ำนาจการอนุมตั ไิ ว้สำ� หรับฝ่ายบริหารทุกระดับของกลุม่ บริษทั ฯ ทีจ่ ะสามารถ
ด�ำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรต่อไป
		 หนึ่งในคุณค่าหลักขององค์กรที่ส�ำคัญ คือ ปฏิบัติรอบคอบ ได้ถูกใช้เป็นแนวทางส�ำหรับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของ
กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนถึงการน�ำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างเป็นระบบ (“ERM”) ประกอบด้วย การบ่งชี้
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ การแต่งตั้ง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (คณะกรรมการชุดย่อย) ได้เน้นย�ำ้ ถึงคุณค่าของหลักธรรมาภิบาลทีด่ ขี องกลุม่ บริษทั ฯ
โดยความเสีย่ งของกลุม่ บริษทั ในทุกระดับได้ถกู บริหารจัดการผ่านระบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพซึง่ ได้รบั การ
ปรับปรุงอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยระบบการควบคุมภายในนี้
ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือการปฎิบัติงานและอยู่ภายใต้การตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ (“IT”) โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุนในระบบ Oracle
Enterprise Resource Planning (“ERP”) ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากรขององค์กรและได้เริ่มใช้งานจริง
ประมาณปลายปี 2560 การลงทุนในระบบ Oracle ตลอดจนการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ในช่วงไม่กี่
ปีทผี่ า่ นมานีม้ สี ว่ นช่วยให้บคุ ลากรภายในองค์กรสามารถปฏิบตั งิ านจากบ้านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้
ไวรัสโควิด 19 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม (ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ) เพื่ออ�ำนวยความ
สะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและการควบคุมที่ส�ำคัญ ให้กับผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทฯ
		 ท้ายสุด คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอได้ท�ำการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
โดยใช้แบบประเมินโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และจัดท�ำข้อมูลโดยฝ่ายบริหาร
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้น�ำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มอนุมตั แิ ต่งตัง้
นายโจเซฟ ซูเซ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสตรวจสอบภายใน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2555 เป็นต้นไป
		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
ภายในนั้นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการบริหารจัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน และด้วยความที่เป็นผู้ตรวจ
สอบภายในรับอนุญาตผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในจึงมีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานของสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโส
แบบ 56-1 One Report 2564
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ฝ่ายตรวจสอบภายในจะปรากฏดังตารางข้างล่างนี้
ชื่อ
นายโจเซฟ มูกิเลน
ซูเซ มานิคแคม

ประสบการณ์การท�ำงานล่าสุด

คุณวุฒวิ ชิ าชีพ
Certified Internal Auditor (CIA);
Chartered Management
Accountant (ACMA);
Chartered Global Management
Accountant (CGMA)

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง/ บริษัท

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

		 ทัง้ นี้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2 รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)
		 บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าท�ำรายการ โดยรายการที่เกี่ยวโยงที่เป็นรายการ
ธุรกิจปกติได้รับการอนุมัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นประจ�ำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 มีอนุมัติหลักการการท�ำ
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติทมี่ เี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไปฉบับปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 9/2562 ดังต่อไปนี้
		 ก) การขายและบริการแก่/รับจาก บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งท�ำภายใต้ขอบเขตราคาตลาดหรือราคาตามสัญญา
		 ข) ค่าใช้จ่าย/รายได้จากการเช่าและการรับบริการแก่/จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งท�ำภายใต้ขอบเขตราคาตลาด
			 หรือราคาตามสัญญา
		 ค) รายจ่ายจากการรับความช่วยเหลือด้านเทคนิคของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งท�ำภายใต้ราคาตามสัญญา
		 ข้อมูลรายการระหว่างกันในช่วงปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ (ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกันในช่วง 3
ปีทผี่ า่ นมา สามารถดูขอ้ มูลเพิม่ เติมได้จาก www.tipcoasphalt.com/investor-relations/publications/annual-report-56-1one-report/ )
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สรุปรายการระหว่างกัน ประจ�ำปี 2564
(หน่วย : ล้านบาท)
ขายสินค้าและ
ให้บริการแก่

บริษัทที่เกี่ยวข้องและรายละเอียด
Asia Bitumen Trading Pte Ltd.
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์

1,565

376

157

308

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน
และให้บริการ

81

6

บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน
และให้บริการ

109

8

Colas S.A. (Colas S.A. Sami
Bitumen Technology and
Hindustan Colas)

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน
และให้บริการ

1,300

1,866

บริษัท สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ�ำกัด

ค่าบริการ

2

2

บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด

ค่าบริการ

1

1

บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น จ�ำกัด ค่าบริการ

-

2

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จ�ำกัด
(มหาชน) (ผู้ร่วมด�ำเนินงานอื่น)

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ น�้ำมัน
และให้บริการ
และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง

-

114

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หาดใหญ่เรืองชัย
การโยธา (ผู้ร่วมด�ำเนินงานอื่น)

ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์ และ
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง

-

33

ISCO Industry PTE

ขาย - Aqua Quick

6

-

3,221

153
2,869

บริษัท สยามคอนเทนเนอร์
เทอร์มินอล จ�ำกัด

ค่าบริการขนส่งและ
พิธีการศุลกากร

4

5

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ำกัด

ค่าบริการอื่นๆ

2

3

บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด

ค่าเช่าส�ำนักงานและบริการอื่นๆ

35

38

บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท็น จ�ำกัด ค่าบริการอื่นๆ

1

1

PT SARANA DISTRIBUSI
ASPHALT NUSANTARA

ค่าบริการอื่นๆ

-

3

Colas S.A.

ค่าบริการอื่นๆ

43

40

บริษัท รวมทรัพย์สิน จ�ำกัด

ค่าบริการอื่นๆ

1

4

86

94

42

42

128

136

รวม		
ค่าความ
ช่วยเหลือ
ด้านเทคนิค
จ่ายให้แก่

2564

Phoenix Asphalt Philippines Inc.

Continental Bitumen Limited
ขาย - แอสฟัลต์ซีเมนต์
รวมรายได้
		
ค่าเช่าและ
ค่าบริการ
ที่จ่ายให้แก่

2563

Colas S.A.
ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค
		
รวมค่าใช้จ่าย
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เงื่อนไข
ราคาตลาด/
ราคาตาม
สัญญา

ราคาตลาด/
ราคาตาม
สัญญา

ราคาตาม
สัญญา

รายการระหว่างกันกับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด
		 บริษัทฯ ได้ทบทวนสัญญาเช่าตึกกับบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ำกัด โดยมีระยะเวลาสัญญา 1 มกราคม 2565 – 31
ธันวาคม 2567 โดยสัญญาเช่าดังกล่าวเป็นรายการกับบุคลทีเ่ กีย่ วโยงกันแต่มเี งือ่ นไขการค้าทัว่ ไป ซึง่ ครอบคลุมสิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกที่ครบครัน ราคาที่เหมาะสม และก่อให้เกิดความต่อเนื่องของการด�ำเนินธุรกิจ
รายการระหว่างกันกับบริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด
		 บริษทั ฯ ได้เพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินธุรกิจซ่อมและสร้างถนน จากร้อยละ 25
เป็นร้อยละ 62.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีอ่ อกและจ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ถึงแม้วา่ รายการดังกล่าวจะเป็นรายการกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงกัน แต่กลุม่ บริษทั ฯ จะได้รบั ประโยชน์จากธุรกิจก่อสร้างทีส่ งู ขึน้ รวมถึงรายการดังกล่าวยังสอดคล้องกับพันธกิจ
วิสยั ทัศน์ ของบริษทั ฯ อีกด้วย คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงมีความเห็นว่าการเข้าท�ำรายการซือ้ หุน้ ดังกล่าว มีความสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
		 สารสนเทศแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16110
997983461&sequence=2021006413
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษทั ทิปโก้แอสฟัลท์
จ�ำกัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลอืน่ ๆ ตามทีป่ รากฎในรายงาน 56-1 One report เป็นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
		 งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั อิ ย่าง
สม�ำ่ เสมอและใช้ดลุ พินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดท�ำ รวมทัง้ ให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส
		 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อดูแลและสอบทานให้บริษัทมีรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจ
สอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One report แล้ว
		 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ทีผ่ สู้ อบบัญชีของบริษทั ได้ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหารได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
ประธานกรรมการบริษัท
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(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ส่วนที่ 3

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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138

140 รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินรวม
226 เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม
ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล
การทำ�บัญชี เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงาน
กรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ

249 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
250 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

251 เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

254 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) (บริ ษทั ฯ) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของ
บริ ษทั ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระ
จำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุใน
ข้อกำหนดนั้นด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
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เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปัจจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับ
เรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบ
สำหรับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การวัดมูลค่ าสั ญญาซื้อขายสิ นค้ าโภคภัณฑ์ ล่วงหน้ า
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 4 และ 33 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำตรำสำรอนุพนั ธ์
เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์กบั คู่สัญญำจำนวนหลำยรำย และแสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ดงั กล่ำวในงบกำรเงิน ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ดงั กล่ำว
ฝ่ ำยบริ หำรอ้ำงอิงเทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่แนะนำโดยผูเ้ ชี่ยวชำญ ซึ่งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำร
ประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นควำมแตกต่ำงของสมมติฐำนที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ใช้ในกำรคำนวณ จึงมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ดงั กล่ำวที่แสดงอยูใ่ น
งบกำรเงิน
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอนในกำรเข้ำทำรำยกำรและกำรบันทึกมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสัญญำซื้ อขำย
สิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ พร้อมทั้งทดสอบกำรคำนวณ กำรส่ งหนังสื อยืนยันยอดกับคู่สัญญำเพื่อประเมินควำม
ครบถ้วนของกำรบันทึกรำยกำร กำรสุ่ มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และหลังวันสิ้ น
รอบระยะเวลำบัญชี นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทดสอบควำมเหมำะสมของมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรวิเครำะห์เปรี ยบเทียบ
มูลค่ำยุติธรรมที่กิจกำรใช้กบั ข้อมูลจำกคู่สัญญำและข้อมูลที่มีอยูใ่ นตลำดที่สำมำรถหำได้ และได้ตรวจสอบ
ควำมเหมำะสมและควำมครบถ้วนของข้อมูลที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
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การรวมธุรกิจ
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 11 ในเดือนกุมภำพันธ์ 2564 กลุ่มบริ ษทั มีกำรเพิ่มสัดส่ วน
กำรถือหุน้ ในบริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด ซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำ
และหนี้สินที่รับมำ ณ วันที่เพิ่มสัดส่ วนกำรถือหุ น้ ดังกล่ำวเรี ยบร้อยแล้วในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำให้
ควำมสำคัญกับรำยกำรเพิ่มสัดส่ วนกำรถือหุ ้นนี้ เนื่องจำกเป็ นรำยกำรที่มีสำระสำคัญต่องบกำรเงินโดยรวม และ
ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและ
หนี้สินที่รับมำดังกล่ำว ทำให้เกิดควำมเสี่ ยงในกำรรับรู ้และวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มำและหนี้สินที่
รับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยม
ข้ำพเจ้ำได้สอบทำนข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญำกำรซื้อขำยหุน้ และสอบถำมฝ่ ำยบริ หำรถึงลักษณะและ
วัตถุประสงค์ในกำรเข้ำทำรำยกำรซื้ อดังกล่ำวเพื่อประเมินว่ำรำยกำรเพิ่มสัดส่ วนกำรถือหุน้ ดังกล่ำวเป็ นไปตำมคำ
นิยำมของกำรรวมธุ รกิจภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ หรื อไม่ ข้ำพเจ้ำได้
ตรวจสอบมูลค่ำกำรเพิ่มสัดส่ วนกำรถือหุ ้นกับเอกสำรประกอบกำรซื้อขำยหุน้ เพื่อประเมินว่ำมูลค่ำดังกล่ำว
สะท้อนตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และทดสอบกำรคำนวณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ระบุ
ได้ที่ได้มำและหนี้สินที่รับมำตำมวิธีกำรจัดสรรรำคำซื้อ (Purchase Price Allocation) โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของวิธีกำรและข้อสมมติต่ำงๆ ที่สำคัญที่ผปู ้ ระเมินรำคำอิสระใช้ในกำรคำนวณหำมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
พิจำรณำควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำมเที่ยงธรรมของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ ทดสอบกำรคำนวณและพิจำรณำ
ควำมสมเหตุสมผลของกำรบันทึกค่ำควำมนิยม ตลอดจนพิจำรณำควำมครบถ้วนและถูกต้องในกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรำยกำรเพิม่ สัดส่ วนกำรถือหุ น้ ดังกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่ งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้
ควำมเชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้น
มีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่
หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
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เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนิ นกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถ
จัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงิน
เหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนิ นงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และ
สรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนิ นงำน
ต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยูก่ บั หลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรื อ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ
ต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
5
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ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบ
กำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น
ซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร
ที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุด
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่ องเหล่ำนี้
ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อ
ในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะ
กำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์
ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 10 กุมภำพันธ์ 2565
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษณัท วัทินปทีโก้่ แ31
อสฟั
จำกัด2564
(มหำชน) และบริษัทย่อย
ธันลท์วาคม
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
ตราสารอนุ พนั ธ์ - สัญญาซื้ อขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ตราสารอนุ พนั ธ์ - สัญญาซื้ อขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

6, 7
8
7
9
33

10

11
12
13
33
7
14
15
20
11
16
26

2564

2564

2563

1,540,617,230
4,236,717,655
872,860,668
304,591,265
25,226,121
6,370,552,623
154,581,742
378,595,091
13,883,742,395
446,235,018
14,329,977,413

1,887,763,120
3,352,411,242
127,000,000
5,382,848,520
140,293,081
223,831,633
11,114,147,596
11,114,147,596

271,318,056
2,886,098,893
110,000,000
5,173,512,611
154,581,742
45,910,271
8,641,421,573
8,641,421,573

568,507,669
2,919,634,119
265,000,000
4,775,366,439
140,293,081
50,249,053
8,719,050,361
8,719,050,361

132,567,628
479,190,367
33,720,679
189,032,559
8,250,196,593
728,649,714
195,932,109
266,384,079
177,023,897
18,226,988
10,470,924,613
24,800,902,026

124,036,527
659,731,450
3,940,267
189,032,559
8,155,782,795
559,220,279
146,293,504
158,359,646
208,272,062
15,640,897
10,220,309,986
21,334,457,582

8,315,283,014
67,552,611
18,403,580
33,720,679
675,244,405
94,342,234
846,238,620
102,748,737
32,205,154
108,470,849
4,032,717
10,298,242,600
18,939,664,173

7,717,239,560
67,552,611
243,447,034
3,940,267
1,305,671,253
94,342,234
923,556,056
127,353,103
50,104,194
172,766,564
4,226,625
10,710,199,501
19,429,249,862

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2563
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษณัท วัทินปทีโก้่ แ31
อสฟั
จำกัด2564
(มหำชน) และบริษัทย่อย
ธันลท์วาคม
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
ส่ วนของหนี้ สินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ตราสารอนุ พนั ธ์ - สัญญาซื้ อขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้ สินระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินตามสัญญาเช่า
ตราสารอนุ พนั ธ์ - สัญญาซื้ อขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
หนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

17
7, 18
7
8

2564

2563

2564

2563

3,415,910,559
3,107,027,194
665,845,150

1,540,412,467
3,031,597,848
-

3,096,246,795
4,145,228,861
80,000,000
-

1,451,764,316
4,835,908,082
-

107,742,260
234,032,207
115,019,489
254,511,284
7,900,088,143

36,550,228
62,041,408
562,559,740
581,592,977
103,689,699
5,918,444,367

25,237,609
234,032,207
69,711,225
17,964,912
7,668,421,609

26,928,707
562,559,740
428,528,352
2,333,678
7,308,022,875

7

7,718,529

6,789,489

-

-

20
33
26
21

315,896,929
393,033,973
246,882,196
963,531,627
8,863,619,770

218,477,045
3,721,597
166,385,959
395,374,090
6,313,818,457

79,764,486
145,856,344
225,620,830
7,894,042,439

100,097,983
3,721,597
114,115,455
217,935,035
7,525,957,910

20
33

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ทิปโก้แอสฟั ลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
(ต่ อ) 2564
ณ วันที่ 31 ธันนวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,578,361,570 หุน้ (2563: 1,579,883,570 หุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,578,361,570 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ที่บริ ษทั ฯซื้อในราคาต่ากว่ามูลค่าตามบัญชี
การเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ย่อย
โดยไม่ได้สูญเสี ยอานาจควบคุม
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

2564

2564

2563

22

23

1,578,361,570

1,579,883,570

1,578,361,570

1,579,883,570

1,578,361,570
1,152,388,500

1,578,361,570
1,152,388,500

1,578,361,570
1,152,388,500

1,578,361,570
1,152,388,500

6,237,755

6,237,755

-

-

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

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

174,753,421

174,753,421

172,123,329
13,285,766,211
(431,366,985)
15,367,952,999
569,329,257
15,937,282,256
24,800,902,026

172,123,329
13,545,642,150
(1,221,847,455)
14,837,348,468
183,290,657
15,020,639,125
21,334,457,582

172,123,329
7,995,603,112
(27,608,198)
11,045,621,734
11,045,621,734
18,939,664,173

172,123,329
8,915,797,098
(90,131,966)
11,903,291,952
11,903,291,952
19,429,249,862

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2563
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท ทิปโก้ แอสฟั ลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกสำำไรขำดทุ
�หรับปีนสเบ็ิ้นดสุเสร็
ดวัจนที่ 31 ธันวาคม 2564
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุน:
รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้จากสัญญาก่อสร้าง
รายได้อื่น
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่นๆ
รวมรำยได้
ค่ ำใช้ จ่ำย
ต้นทุนขายและบริ การ
(กาไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้ อขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
รายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ต้นทุนงานก่อสร้าง
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินค่าสิ นไหมทดแทน - สุ ทธิจากค่าความเสี ยหายและ
ค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรจากการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยเดิมในการรวมธุรกิจ
กำไรก่ อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

11
13

33
9

14, 15
24

12
13

6
11
26

2564

2563

24,447,114,947
2,605,664,633

26,155,271,615
-

21,429,750,278
-

22,943,386,493
-

90,286,944
133,595,246
27,276,661,770

76,854,974
123,284,476
26,355,411,065

187,480,548
85,505,033
4,538,177
141,858,267
21,849,132,303

226,700,970
57,728,345
33,633,053
120,340,448
23,381,789,309

19,723,431,299
1,048,417,215

21,402,594,494
(802,628,920)

18,032,740,798
1,048,417,215

20,243,153,152
(813,350,894)

(3,885,676)
20,767,962,838
2,403,260,487
169,822,267
1,184,005,519

626,711
20,600,592,285
169,111,338
1,209,277,202

10,969
19,081,168,982
95,113,197
729,399,504

(5,379,027)
19,424,423,231
114,161,338
752,758,758

37,972,693

74,173,115

-

6,273,115

(270,647,162)
24,292,376,642
2,984,285,128
(1,221,883)
129,648,604
23,490,250
(118,121,817)
(33,454,061)
20,748,366
3,005,374,587
(753,416,563)
2,251,958,024

(109,893,166)
21,943,260,774
4,412,150,291
9,248,936
109,074,247
12,429,665
(130,870,402)
(57,192,359)
4,354,840,378
(757,339,648)
3,597,500,730

19,905,681,683
1,943,450,620
28,656,733
(88,703,292)
(14,251,699)
1,869,152,362
(315,570,600)
1,553,581,762

20,297,616,442
3,084,172,867
38,628,057
(89,050,219)
(7,876,473)
3,025,874,232
(539,811,504)
2,486,062,728

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษงบกำ
ัท ทิป�ไรขาดทุ
โก้ แอสฟั ลนท์เบ็จดำกัเสร็
ด (มหำชน)
จ (ต่อ) และบริษัทย่อย
งบกสำำไรขำดทุ
�หรับปีนสเบ็ิ้นสุดเสร็
ดวัจน(ต่ที่ อ31) ธันวาคม 2564
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

2563

(หน่ วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

744,119,888
62,523,768

(4,935,125)
67,499,155

62,523,768

67,499,155

806,643,656

62,564,030

62,523,768

67,499,155

(34,222,353)
(2,348,000)

(698,237)
-

(27,422,621)
-

-

1,267,000

-

-

-

(35,303,353)
771,340,303

(698,237)
61,865,793

(27,422,621)
35,101,147

67,499,155

3,023,298,327

3,659,366,523

1,588,682,909

2,553,561,883

2,219,712,251
32,245,773
2,251,958,024
-

3,591,824,102
5,676,628
3,597,500,730
-

1,553,581,762

2,486,062,728

2,976,957,658
46,340,669
3,023,298,327
-

3,647,507,371
11,859,152
3,659,366,523
-

1,588,682,909

2,553,561,883

1.41

2.28

0.98

1.58

งบกำรเงินรวม
หมายเหตุ
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
กาไรจากการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในตราสารทุน
ที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี

26, 33

21, 26

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปั นกำไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำรแบ่ งปันกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2564

150
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จากการรวมธุรกิจ (หมายเหตุ 11)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
เงินปันผลจ่ายแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
เงินปันผลจ่ายแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษทั ทิปโก้แอสฟั ลท์ จำกั
(มหำชน) และบริ
ษทั ย่อยูถือหุ้น
งบแสดงการเปลี
่ยดนแปลงส่
วนของผ้
สำงบแสดงกำรเปลี
�หรับปีสิ้น่ยนแปลงส่
สุดวันวทีนของผู
่ 31้ถธัือหุน้นวาคม 2564

1,152,388,500
-

1,152,388,500

-

1,578,361,570

1,152,388,500

1,578,361,570
-

1,578,361,570

-

-

-

-

ทุนเรื อนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
และชาระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
1,576,763,070 1,140,287,855
2,571,000
1,598,500
12,100,645
(2,571,000)
-

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

6,237,755

-

6,237,755
-

6,237,755

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ
ซื้อในราคาต่ากว่า
มูลค่าตามบัญชี
6,237,755
-

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
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(570,310,802)

-

(570,310,802)
-

(570,310,802)

174,753,421

-

174,753,421
-

174,753,421

172,123,329

-

172,123,329
-

172,123,329

(1,556,125)
13,285,766,211

(2,446,353,127)

13,545,642,150
2,219,712,251
(31,678,938)
2,188,033,313

13,545,642,150

1,556,125
(431,366,985)

-

(1,221,847,455)
788,924,345
788,924,345

(1,221,847,455)

(102)
569,329,257

339,698,033
-

183,290,657
32,245,773
14,094,896
46,340,669

(30)
183,290,657

(102)
15,937,282,256

339,698,033
(2,446,353,127)

15,020,639,125
2,251,958,024
771,340,303
3,023,298,327

(30)
15,020,639,125

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
13,558,353,385
3,597,500,730
61,865,793
3,659,366,523
11,128,145
(2,208,208,898)

(หน่วย: บาท)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

15,367,952,999

(2,446,353,127)

14,837,348,468
2,219,712,251
757,245,407
2,976,957,658

14,837,348,468

การเปลี่ยนแปลง
ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของ
กาไรสะสม
ในบริ ษทั ย่อย
ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยไม่ได้สูญเสี ย
ส่วนทุนจากการจ่าย
จัดสรรแล้ว
องค์ประกอบอื่น รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ที่ไม่มีอานาจควบคุม
อานาจควบคุม
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ สารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร ของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ของบริ ษทั ฯ
ของบริ ษทั ย่อย
(570,310,802)
174,753,421
172,123,329 12,162,725,183
(1,278,228,961)
13,386,921,850
171,431,535
3,591,824,102
3,591,824,102
5,676,628
(698,237)
56,381,506
55,683,269
6,182,524
3,591,125,865
56,381,506
3,647,507,371
11,859,152
11,128,145
- (2,208,208,898)
(2,208,208,898)
-

งบการเงินรวม

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(1,131,715,489)
727,956,702
(403,758,787)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
(1,120,597,840)
(11,117,649)
(1,131,715,489)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น แสดงได้ ดงั นี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บริษทั ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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791,875
(791,875)
-

สารองสาหรับ
มูลค่ายุติธรรม

(2,348,000)
2,348,000
-

ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
-

งบกำรเงินรวม (ต่ อ)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น

(1,221,847,455)
788,924,345
1,556,125
(431,366,985)

รวม
(1,278,228,961)
56,381,506
(1,221,847,455)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

(90,131,966)
62,523,768
(27,608,198)

สารองสาหรับ
การป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด
(157,631,121)
67,499,155
(90,131,966)

(หน่วย: บาท)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใช้สิทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 31)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

บริ ษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1,578,361,570
1,578,361,570

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก
และชาระแล้ว
1,576,763,070
1,598,500
1,578,361,570

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1,152,388,500
1,152,388,500

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
1,140,287,855
12,100,645
1,152,388,500
-

เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
2,571,000
(2,571,000)
-
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174,753,421
174,753,421

ส่ วนทุนจากการจ่าย
โดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
174,753,421
174,753,421
172,123,329
172,123,329

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
172,123,329
172,123,329
8,915,797,098
1,553,581,762
(27,422,621)
1,526,159,141
(2,446,353,127)
7,995,603,112

ยังไม่ได้จดั สรร
8,637,943,268
2,486,062,728
2,486,062,728
(2,208,208,898)
8,915,797,098

กาไรสะสม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

(90,131,966)
62,523,768
62,523,768
(27,608,198)

11,903,291,952
1,553,581,762
35,101,147
1,588,682,909
(2,446,353,127)
11,045,621,734

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
11,546,810,822
2,486,062,728
67,499,155
2,553,561,883
11,128,145
(2,208,208,898)
11,903,291,952

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

(90,131,966)
62,523,768
62,523,768
(27,608,198)

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สารองสาหรับ
การป้ องกันความเสี่ ยง
รวมองค์ประกอบอื่น
ในกระแสเงินสด
ของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(157,631,121)
(157,631,121)
67,499,155
67,499,155
67,499,155
67,499,155
(90,131,966)
(90,131,966)

(หน่วย : บาท)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงิ
นสด
สำงบกระแสเงิ
�หรับปีสนิ้นสดสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบกำรเงินรวม
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับกระทบกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายได้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
กาไรจากการวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยเดิมในการรวมธุรกิจ
ส่ วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่ วมค้า
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายสิ นค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์จากการดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
เงินจ่ายล่วงหน้าผูร้ ับเหมา
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินจากการดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินที่เกิดจากสัญญา
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่ น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2564

2563

3,005,374,587

4,354,840,378

1,869,152,362

3,025,874,232

1,236,662,897
9,247,182
33,454,061
(3,885,676)

1,050,468,103
20,296
57,192,359
626,711

238,882,916
14,251,699
10,969

257,671,709
7,876,473
(5,379,027)

37,972,693
2,051,120
80,500,459
(18,525,454)
(20,748,366)
1,221,883
(129,648,604)
19,030,953
3,223,795
(298,163,492)
(23,490,250)
74,929,951

74,173,115
(22,841,069)
(16,939,731)
(9,248,936)
(109,074,247)
19,979,494
(6,094,465)
90,680,616
(12,429,665)
119,186,940

2,051,120
(187,480,548)
(85,505,033)
46,700,256
(11,287,982)
15,342,139
3,806,990
(298,163,492)
(28,656,733)
62,852,190

6,273,115
(226,700,970)
(57,728,345)
(42,572,108)
(16,150,339)
11,772,370
(1,149,032)
90,680,616
(38,628,057)
83,885,829

4,009,207,739

5,590,539,899

1,641,956,853

3,095,726,466

(658,970,241)
(195,876,475)
(66,383,632)
(903,742,841)
(194,952,719)
(3,150,810)

1,790,456,322
2,083,505,109
(24,436,904)
4,891,508

28,104,886
(398,157,141)
(50,299,854)
31,966

1,960,569,081
1,838,250,146
(83,665,921)
609,261

(352,609,352)
(35,182,947)
55,562,891
(25,216,419)
1,628,685,194
(884,370,352)
744,314,842

(3,265,608,150)
(2,911,367)
(19,850,578)
6,156,585,839
(603,668,752)
5,552,917,087

(144,081,835)
13,255,723
(17,879,525)
1,072,931,073
(618,867,299)
454,063,774

(2,143,928,655)
(295,984)
(16,838,714)
4,650,425,680
(462,581,277)
4,187,844,403

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงิ
นสด (ต่อ)
งบกระแสเงิ
) ธันวาคม 2564
สำ�หรั
บปีสิ้นสุนดสดวัน(ต่ทีอ่ 31
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิจากเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินให้กูย้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
ซื้ อและจ่ายชาระเจ้าหนี้ คา่ ซื้ ออุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดสุ ทธิจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ชาระคืนเงินต้นของหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปั นผลจ่ายแก่ผถู ้ ือหุ ้น
เงินปั นผลจ่ายแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
จ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
ผลต่ ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
ซื้ ออุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชาระ

2563

(194,957,661)
85,505,033
101,773,879
23,464,628
(500,200,483)
(10,975,449)
26,889,734
(468,500,319)

57,728,345
(127,000,000)
12,366,714
(698,370,819)
(8,731,817)
23,847,423
(740,160,154)

(373,000,000)
187,480,548
85,505,033
155,000,000
50,072,737
5,868,686
(57,370,702)
(6,224,531)
13,618,260
60,950,031

226,700,970
57,728,345
(142,000,000)
30,002,500
30,844,884
(84,036,816)
(5,684,958)
19,168,581
132,723,506

1,846,670,492
(39,193,713)
(92,722,560)
(39,539,500)
(2,445,919,651)
(102)
(77,723,374)
(848,428,408)
225,467,995
(347,145,890)
1,887,763,120
1,540,617,230

(2,468,038,152)
(99,369,212)
(38,862,600)
11,128,145
(2,207,875,621)
(30)
(107,568,615)
(4,910,586,085)
(13,824,826)
(111,653,978)
1,999,417,098
1,887,763,120

1,644,482,478
80,000,000
(28,503,738)
(2,445,919,651)
(62,262,507)
(812,203,418)
(297,189,613)
568,507,669
271,318,056

(2,264,338,793)
(160,000,000)
(26,602,336)
11,128,145
(2,207,875,621)
(81,984,737)
(4,729,673,342)
(409,105,433)
977,613,102
568,507,669

39,249,629

18,451,987

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท ทิปประกอบงบการเงิ
โก้ แอสฟัลท์ นจรวม
ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุ
สำ�หรับปีสิ้นปสุดระกอบงบกำรเงิ
วันที่ 31 ธันวาคม น
2564
หมำยเหตุ
รวม
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1

ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษ ทั ทิ ป โก้แอสฟั ล ท์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ทั ฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหำชนซึ่ ง จัดตั้ง ขึ้ นและมี ภู มิ ล ำเนำ
ในประเทศไทย บริ ษทั ฯมีผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่คือกลุ่มครอบครัวทรัพย์สำคร และกลุ่มโคลำส ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
จดทะเบียนจัดตั้งในสำธำรณรัฐฝรั่งเศส ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
และผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลี ยม ที่อยู่ตำมที่ จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยู่ที่ 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท
เขตพญำไท จังหวัดกรุ งเทพมหำนคร

1.2

กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนำ 2019 ที่ ปั จจุ บ ันยังมี ผลกระทบต่ อธุ รกิ จและ
อุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่ งควำมไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม
ของกำรดำเนิ นธุ รกิจ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผล
กระทบทำงกำรเงิ นเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้ สินที่ อำจเกิ ดขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง
ทั้งนี้ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงิ นนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติวิช ำชี พบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบับ ภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ นฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

1
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2.2

*

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
บริ หำรเรื อและจัดกำรแทนเจ้ำของเรื อ
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
จำหน่ำยเครื่ องจักร วัสดุ และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงถนน (เดิม
ประกอบธุ รกิจเรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ)
เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ
ซ่อมบำรุ งผิวกำรจรำจรและจำหน่ำยวัสดุ
ก่อสร้ำง
รับเหมำก่อสร้ำงและจำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง

ลักษณะธุ รกิจ

290
497
243

2,500
791

2,500
791

157

111
375
2
143
150
80

290
497
243

111
375
2
143
150
80

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2564
2563
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไทยสเลอรี่ ซิ ล ได้เปลี่ยนสถำนะจำกบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 11

บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ กำร จำกัด
(ถือหุ น้ ทั้งหมดโดย ไทยสเลอรี่ ซิ ล)

บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด (“ไทยสเลอรี่ ซิล”)*

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศไทย
บริ ษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
บริ ษทั ไทยบิทูเมน จำกัด
บริ ษทั ทิปโก้มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั บิทูเมน มำรี น จำกัด
บริ ษทั รำวณะ 1020 จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เดลต้ำ ชิปปิ้ ง จำกัด”)

ชื่อบริ ษทั

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

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม

2

25.00

99.99
25.00

100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

62.5

99.99
62.5

100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะธุรกิจ

กิจกำรลงทุน
ไม่มีกิจกรรมดำเนินงำน

Highway Resources Pte. Ltd. (“HR”)

Highway Resources Trading Pte. Ltd.
(ถือหุ น้ ทั้งหมดโดย HR)
AD Shipping Pte. Ltd.

158

เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ

เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศสิ งคโปร์
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.

กิจกำรลงทุน ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ยำงมะตอยและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd (“KBC”) ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอยและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
KBC Trading Sdn Bhd (ถือหุน้ ร้อยละ 10
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
โดยบริ ษทั ฯ และร้อยละ 20 โดย KOC)

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

ชื่อบริ ษทั

0.04
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
4.78
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์
0.01
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
7.13
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

151.96
ล้ำนริ งกิต
305.55
ล้ำนริ งกิต
0.30
ล้ำนริ งกิต

30.00

30.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

3
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0.04
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
4.78
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์
0.01
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
7.13
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

151.96
ล้ำนริ งกิต
305.55
ล้ำนริ งกิต
0.30
ล้ำนริ งกิต

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2564
2563
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บริษัทย่ อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศกัมพูชำ
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.

PT Saranaraya Reka Cipta
(ถือหุน้ ร้อยละ 99.90โดย ABS)

159

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

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

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

เรื อขนส่ งและขนถ่ำยสิ นค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

Reta Link Pte. Ltd.

ชื่อบริ ษทั

115,650
ล้ำนเวียดนำมดอง

0.05
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

20.00
ล้ำนเรี ยว

20.00
ล้ำนเรี ยว

100.00

99.89

99.99

100.00

100.00

99.89

99.99

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100.00
100.00

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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58,450
58,450
ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย
10,477
10,477
ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย ล้ำนอินโดนีเซียรู เปี ย

115,650
ล้ำนเวียดนำมดอง

0.05
ล้ำนเหรี ยญสิ งคโปร์

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2564
2563
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160
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

Tipco Asphalt (Xinhui) Co., Ltd.

Guangzhou Tipco Asphalt Trading Co., Ltd.

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศลำว
Tipco Asphalt Lao Co., Ltd.

160

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย

ลักษณะธุรกิจ

Zhenjiang Tipco Asphalt Co., Ltd.

Langfang Tongtai Road Material Co., Ltd.

บริษัทย่อยทีจ่ ัดตั้งขึน้ ในประเทศจีน (ถือหุ้นโดย TIHK)

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

ชื่อบริ ษทั

26,675
ล้ำนกีบ

2.10
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
20.00
ล้ำนเรนมินบิ
30.00
ล้ำนเรนมินบิ
6.00
ล้ำนเรนมินบิ

97.97
ล้ำนเหรี ยญฮ่องกง

26,675
ล้ำนกีบ

75.00

100.00

100.00

51.00

51.00

100.00

75.00

100.00

100.00

51.00

51.00

100.00

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
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2.10
ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ
20.00
ล้ำนเรนมินบิ
30.00
ล้ำนเรนมินบิ
6.00
ล้ำนเรนมินบิ

97.97
ล้ำนเหรี ยญฮ่องกง

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2564
2563

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

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

2.4

กลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกำรดำเนิ นงำนร่ วมกัน ซึ่ งเป็ นกำรร่ วมกำรงำนที่กลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในสิ นทรัพย์
และมีภำระผูกพันในหนี้ สินที่เกี่ ยวข้องกับกำรร่ วมกำรงำนนั้น กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ สินทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยตำมส่ วนได้เสี ยในกำรดำเนิ นงำนร่ วมกันดังต่อไปนี้ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรนับตั้งแต่วนั ที่มีกำรควบคุมร่ วมจนถึงวันที่กำรควบคุมร่ วมสิ้ นสุ ดลง
ชื่อกิจกำร
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีเอ็น
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีเอ็น-ซีอีไอ
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีเอช
กิจกำรร่ วมค้ำ เอ็นทีเอช

ลักษณะธุรกิจ
รับเหมำก่อสร้ำง
รับเหมำก่อสร้ำง
รับเหมำก่อสร้ำง
รับเหมำก่อสร้ำง

161

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุ ้น
51.61
51.00
51.00
23.50
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

3.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งจำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ำวมำถื อปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั

3.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรั บงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นบำงฉบับมีกำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิ บตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ ครำวกับ
ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่ ม บริ ษ ทั เชื่ อว่ำ กำรปรั บ ปรุ ง มำตรฐำนนี้ จะไม่มี ผลกระทบอย่ำ งเป็ นสำระส ำคัญต่อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั

4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1

กำรรับรู้ รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
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รายได้ จากสัญญาก่ อสร้ าง
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำว่ำสัญญำก่อสร้ำงโดยส่ วนใหญ่มีภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิภำระเดียว กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รำยได้
จำกกำรก่ อสร้ ำงตลอดช่ วงเวลำที่ ก่ อสร้ ำง โดยใช้วิธีปัจจัยนำเข้ำในกำรวัดขั้นควำมสำเร็ จของงำน ซึ่ ง
ค ำนวณโดยกำรเปรี ย บเที ย บต้นทุ นงำนก่ อสร้ ำ งที่ เกิ ดขึ้ นแล้วจนถึ ง วันสิ้ นงวดกับ ต้นทุ นงำนก่ อสร้ ำง
ทั้งหมดที่คำดว่ำจะใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมสัญญำ
กลุ่มบริ ษทั จะพิจำรณำควำมน่ำจะเป็ นในกำรรับรู ้รำยได้ที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสัญญำ กำรเรี ยกร้อง
ควำมเสี ยหำย ควำมล่ำช้ำในกำรส่ งมอบงำน และค่ำปรับตำมสัญญำ โดยจะรับรู ้รำยได้เฉพำะในกรณี ที่มี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสู งมำกว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรที่มีนยั สำคัญของจำนวนรำยได้ที่รับรู ้
สะสม
เมื่อมูลค่ำและควำมสำเร็ จของงำนตำมสัญญำไม่สำมำรถวัดได้อย่ำงสมเหตุสมผล รำยได้จะรับรู ้ได้ตำม
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งที่คำดว่ำจะได้รับคืนเท่ำนั้น
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้ตลอดช่วงเวลำที่ให้บริ กำรโดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
รำยได้จำกกำรเดิ นเรื อ ประกอบด้วย รำยได้ค่ำเช่ำเรื อและรำยได้ค่ำระวำงเรื อ รำยได้จำกกำรให้เช่ำเรื อจะ
รับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้โอนสิ ทธิ กำรใช้เรื อให้แก่ผูเ้ ช่ำตำมระยะเวลำที่ตกลงร่ วมกัน รำยได้ค่ำระวำงเรื อถื อ
เป็ นรำยได้ตำมขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ต้ นทุนงานก่ อสร้ าง
ต้นทุนในกำรรับเหมำก่อสร้ำงประกอบด้วยต้นทุนค่ำวัสดุ ค่ำแรง ค่ำรับเหมำก่อสร้ำงช่วง ค่ำบริ กำร และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนค่ำก่อสร้ ำงรับรู ้ เมื่อต้นทุ นที่เกี่ ยวข้องกับภำระที่ตอ้ งปฏิ บตั ิตำมสัญญำที่ได้ทำเสร็ จได้เกิดขึ้ นแล้ว
โดยจะบันทึกสำรองเผื่อผลขำดทุนสำหรับโครงกำรทั้งจำนวนเมื่อทรำบแน่ชดั ว่ำโครงกำรนั้นจะประสบ
ผลขำดทุน
ต้ นทุนทางการเงิน
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจำกหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่
แท้จริ งและรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิในกำรรับเงินปันผล
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4.2

ยอดคงเหลือของสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
สิ นทรั พย์ ที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำเมื่อมีรำยได้ที่รับรู ้สะสมเกินกว่ำจำนวนเงิ นที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำ
จนถึ งปั จจุ บนั และกลุ่ มบริ ษทั จะบันทึกค่ำเผื่อผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรั พย์ที่เกิ ดจำกสัญญำ
สำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงิ นจำกลูกค้ำไม่ได้ สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำจะ
จัดประเภทเป็ นลูกหนี้กำรค้ำเมื่อกิจกำรมีสิทธิที่จะได้รับชำระโดยปรำศจำกเงื่อนไข
หนีส้ ิ นที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินที่เกิดจำกสัญญำเมื่อจำนวนเงินที่เรี ยกเก็บจำกลูกค้ำจนถึงปั จจุบนั เกินกว่ำรำยได้ที่
รับรู ้สะสม โดยกิ จกำรยังมีภำระที่ตอ้ งโอนบริ กำรให้กบั ลู กค้ำ หนี้ สินที่เกิ ดจำกสัญญำจะรับรู ้ เป็ นรำยได้
เมื่อกิจกำรได้ปฏิบตั ิตำมภำระที่ระบุไว้ในสัญญำเสร็ จสิ้ น

4.3

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงิ นสดและรำยกำรเที ย บเท่ ำ เงิ นสดหมำยถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝำกธนำคำร และเงิ นลงทุ นระยะสั้ นที่ มี
สภำพคล่องสู ง ซึ่ งถึ งกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัด
ในกำรเบิกใช้

4.4

สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิ ตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำวหมำยถึงต้นทุนในกำรผลิตทั้งหมดรวมทั้งค่ำโสหุ ย้ โรงงำน
ด้วย
วัตถุดิบ ภำชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหรื อมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้

4.5

สิ นทรัพย์ทถี่ ือไว้เพื่อขำย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่คำดว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำยมำกกว่ำมำจำกกำรใช้
สิ นทรัพย์น้ นั ต่อไป จะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย โดยวัดมูลค่ำด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย
กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย เมื่อคำดว่ำจะขำยสิ นทรัพย์ค่อนข้ำงแน่นอนและเสร็ จ
สมบูรณ์ภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ และสิ นทรัพย์น้ นั ต้องพร้อมขำยในสภำพปัจจุบนั
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4.6

เงินลงทุน
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรแสดงมูลค่ำตำม
รำคำทุนหักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

4.7

อสั งหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่ งรวมต้นทุนกำรทำรำยกำร
หลังจำกนั้น กลุ่มบริ ษทั บันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ ำ เสื่ อมรำคำของอสัง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อกำรลงทุ น ค ำนวณจำกรำคำทุ น โดยวิธี เส้ นตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ 5 และ 20 ปี ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่ นส่ วนของ
กำไรหรื อขำดทุน และไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำของที่ดิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ใน
ส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนในงวดที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี

4.8

ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ ดิ น แสดงมู ล ค่ ำ ตำมรำคำทุ น อำคำรและอุ ป กรณ์ แ สดงในรำคำทุ น หัก ค่ ำ เสื่ อ มรำคำสะสมและหั ก
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ส ำหรั บ อำคำรและอุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้ม ำจำกกำรซื้ อธุ รกิ จ กลุ่ ม บริ ษ ทั บันทึ ก ต้นทุ นเริ่ ม แรกของอำคำรและ
อุปกรณ์ที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ภำยหลังกำรรับรู ้
รำยกำรเริ่ ม แรก อำคำรและอุ ป กรณ์ ดัง กล่ ำ วแสดงมู ล ค่ำ ตำมรำคำทุ นหัก ค่ ำ เสื่ อมรำคำสะสมและหัก
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนหักมูลค่ำคงเหลือของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ค่ำพัฒนำที่ดิน
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องจักร เครื่ องมือและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
เรื อเดินทะเล เครื่ องมือและอุปกรณ์

20 ปี
20 ถึง 47 ปี
20 ถึง 30 ปี
5 ถึง 20 ปี
3 ถึง 5 ปี
5 ถึง 10 ปี
2.5 ถึง 30 ปี

165

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

10

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดิน สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำงและอุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุน
จำกกำรจำหน่ำยหรื อตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำร
สิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.9

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำยุติธ รรม
ของสิ นทรัพ ย์น้ นั ณ วันที่ซื้ อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพ ย์ไ ม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรอื่น กลุ่ม บริ ษ ทั จะบันทึก
ต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วำ่
สิ นทรัพย์น้ นั เกิ ดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ
Non-competition clause
ยอดขำยที่รอรับรู ้รำยได้ (Backlog)

5
8 ถึง 29
5
3 ถึง 4

ปี
ปี
ปี
ปี

4.10 ค่ ำควำมนิยม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่ งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุนกำร
รวมธุ รกิจ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั แสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

166

11

เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะปันส่ วนค่ำควำมนิยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบั กลุ่มของหน่ วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
และกลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสด หำกมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงิ นสดต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน และกลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถกลับ
บัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมได้ในอนำคต
4.11 สั ญญำเช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ ำ
หรื อไม่ โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเมื่อสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิ ในกำร
ควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อเป็ นกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำทุกสัญญำ ณ วันที่
สิ นทรัพย์ที่เช่ำพร้อมใช้งำน (วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล) ยกเว้นสัญญำเช่ำที่มีอำยุไม่เกิน 12 เดือน หรื อสัญญำ
เช่ำสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่ำต่ำกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกค่ำเช่ำเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยกำรวัด มู ล ค่ ำ ของหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ ใหม่ (ถ้ำ มี ) รำคำทุ น ของสิ น ทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ำรใช้
ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรก และ
จำนวนเงินที่จ่ำยชำระในวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุน โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุสัญญำเช่ำหรื ออำยุกำร
ให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์หำกมีกำรโอนควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์ที่ เช่ ำให้ก ับ กลุ่ ม
บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำ ดังนี้
ที่ดินและอำคำร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
ยำนพำหนะ

1 ถึง 50 ปี
5 ถึง 17 ปี
3 ถึง 6 ปี

หนี้สินตามสัญญาเช่ า
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจำก
วันที่สัญญำเช่ ำเริ่ มมี ผลมูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำจะเพิ่มขึ้ นจำกดอกเบี้ยของหนี้ สิ นตำม
สัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ และจะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
สัญญำเช่ำ
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4.12 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ มกลุ่มบริ ษทั
หรื อถูกควบคุมโดยกลุ่มบริ ษทั ไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ
กลุ่มบริ ษทั
นอกจำกนี้ บุ ค คลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งกำรร่ วมค้ำ บริ ษ ทั ร่ วม และบุ คคลที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม ซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญกับกลุ่มบริ ษทั ผูบ้ ริ หำรสำคัญ
กรรมกำรหรื อพนักงำนที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั
4.13 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงิ นที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เ ป็ นเงิ น ตรำต่ ำ งประเทศแปลงค่ ำ เป็ นเงิ น บำทโดยใช้อ ัต รำแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.14 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุ ป กรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนหรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของกลุ่มบริ ษทั หำกมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิ ยมเป็ นรำยปี กลุ่ม
บริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี
ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่ม
บริ ษทั ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ น
มูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของ
เงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมิน
มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริ ษทั ใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับ
สิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึ งจำนวนเงิ นที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน
กำรจำหน่ ำย โดยกำรจำหน่ ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ ยนและสำมำรถ
ต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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4.15 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงิ นที่ กลุ่ มบริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อน สิ นทรั พย์ของกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิด
รำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่ งกลุ่ม
บริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น
กลุ่มบริ ษทั ในประเทศจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัล
กำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
กลุ่มบริ ษทั คำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนและโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
4.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีภำระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ งเกิดจำกเหตุกำรณ์ในอดีตและมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนที่กลุ่มบริ ษทั จะสู ญเสี ยทรัพยำกรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ำยชำระภำระ
ผูกพันดังกล่ำวและสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
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4.17 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ มบริ ษ ทั บันทึ กภำษี เงิ นได้ปั จจุ บ นั ตำมจำนวนที่ คำดว่ำจะจ่ ำยให้ก ับหน่ วยงำนจัดเก็ บภำษี ของรั ฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ไ ด้ใ ช้ใ นจำนวนเท่ำ ที่ มี ค วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำ งแน่ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ทั จะมี กำไรทำงภำษีใ นอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.18 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำ
รำยกำรเฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
อย่ำงไรก็ตำม สำหรับลู กหนี้ กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะ
รับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชี เรื่ องกำรรับรู ้
รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของสิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น ณ วันที่รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ วดั
มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
หรื อขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุ รกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของ
กระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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สินทรัพย์ ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิ นนั้นเพื่อรับกระแสเงิ นสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นก่อให้เกิ ด
กระแสเงินสดที่เป็ นกำรรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ง นี้ ผลก ำไรและขำดทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ ย นแปลง หรื อกำรด้อยค่ำ ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุ ทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยควำมรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ค้ำเงิ นลงทุนในตรำสำรทุนซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลื อกจัดประเภทให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงิ นสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรำยได้อื่นในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ ำของหนีส้ ิ นทำงกำรเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตรำสำรอนุ พนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรั บหนี้ สินทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้สินทำงกำรเงิ นเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย โดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัด
รำยกำรหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นและกำรตัดจำหน่ ำ ยตำมวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง จะรั บ รู ้ ใ นส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัดจำหน่ำยคำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุน
ทำงกำรเงินในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้
สิ้ นสุ ดลง หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั
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กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรหนี้สินทำงกำรเงินก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้สินทำงกำรเงินที่มี
อยู่ใ ห้เป็ นหนี้ สิ นใหม่ จ ำกผูใ้ ห้กู้ร ำยเดี ย วกัน ซึ่ ง มี ข ้อก ำหนดที่ แ ตกต่ ำ งกัน อย่ำ งมำก หรื อมี ก ำรแก้ไ ข
ข้อกำหนดของหนี้ สินที่มีอยูอ่ ย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถื อว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้ สินเดิ มและรับรู ้ หนี้สิน
ใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหนี้ท้ งั หมดที่ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วย
มู ล ค่ ำ ยุติธ รรมผ่ำนก ำไรหรื อขำดทุน ผลขำดทุ นด้ำ นเครดิ ตที่ ค ำดว่ำ จะเกิ ดขึ้ นค ำนวณจำกผลต่ ำ งของ
กระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตำมสัญญำกับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะได้รับชำระ
และคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งโดยประมำณของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ได้มำ
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ กำรค้ำ
และสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ ดังนั้น ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีกำรติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต แต่จะรับรู ้ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอด
อำยุข องลู ก หนี้ ก ำรค้ำ และสิ นทรั พ ย์ที่ เกิ ด จำกสัญ ญำ โดยอ้ำงอิ งจำกข้อมู ล ผลขำดทุ น ด้ำนเครดิ ต จำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อม
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถู กตัดจำหน่ ำยออกจำกบัญชี เมื่อกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป
4.19 ตรำสำรอนุพนั ธ์ และกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั เข้ำทำสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำและสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ซึ่ งถื อเป็ นตรำสำรอนุ พนั ธ์เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ และอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ตำมลำดับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ มูลค่ำเริ่ มแรกของตรำสำรอนุ พนั ธ์ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญำ และวัดมูลค่ำใน
ภำยหลัง ด้วยมู ล ค่ ำ ยุติธ รรมโดยแสดงเป็ นสิ นทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นหรื อหนี้ สิ นทำงกำรเงิ น ตำมแต่ มู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์น้ นั และรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุน ยกเว้นในกรณี ท่มี ีกำรกำหนดให้ตรำสำรอนุ พนั ธ์น้ นั เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงใน
กระแสเงินสดที่มีประสิ ทธิ ผลจะบันทึกตรำสำรอนุพนั ธ์ตำมกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง
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การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้กำไรขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยง
ส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลเป็ นสำรองสำหรับกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดเข้ำกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
และจะโอนสำรองดังกล่ำวไปยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อกระแสเงินสดที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
ส่ งผลกระทบต่อส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนหรื อคำดว่ำจะไม่เกิดขึ้นแล้ว
ณ วันที่จะใช้กำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง กลุ่มบริ ษทั จะมีกำรจัดทำเอกสำรอย่ำงเป็ นทำงกำรและปรับปรุ ง
อย่ำงต่อเนื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และควำมสัมพันธ์ของเครื่ องมือที่
ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงกับรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง โดยระบุถึงลักษณะของควำมเสี่ ยงที่จะป้ องกัน
วิธีที่กลุ่มบริ ษทั ใช้ในกำรประเมินประสิ ทธิ ผลของกำรป้องกันควำมเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงกำรวิเครำะห์ถึงสำเหตุ
ของควำมไม่มีประสิ ทธิ ผล และวิธีกำหนดอัตรำส่ วนกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั จะถือว่ำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงมีประสิ ทธิ ผลเมื่อเข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยงทุก
ข้อดังต่อไปนี้
- เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงมีควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจกับรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
- ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตของคู่สัญญำไม่ได้เป็ นปั จจัยสำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของ
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงและรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
- ปริ มำณของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงต่อปริ มำณของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงเท่ำกับ
อัตรำส่ วนกำรป้องกันควำมเสี่ ยง
4.20 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธ รรม ยกเว้นในกรณี ที่ ไ ม่ มี ตลำดที่ มี ส ภำพคล่ องส ำหรั บ สิ นทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ มี ล ัก ษณะเดี ย วกัน
หรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดย
ใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้ อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่ นที่ สำมำรถสั ง เกตได้ข องสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมู ล ทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ อ งที่ มี ค วำมไม่ แ น่ น อนเสมอ กำรใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้ ส่ ง
ผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลที่
เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่อยทีก่ ลุ่มบริษัทมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นน้ อยกว่ำกึง่ หนึ่ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในบริ ษทั KBC Trading Sdn Bhd ถึงแม้วำ่ กลุ่ม
บริ ษทั จะถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่ วนร้อยละ 30 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่น้อยกว่ำกึ่ งหนึ่ ง ทั้งนี้ เนื่ องจำก
กลุ่มบริ ษทั มีกำรควบคุมบริ ษทั ดังกล่ำวโดยผ่ำนคณะกรรมกำรส่ วนใหญ่ ดังนั้น บริ ษทั KBC Trading Sdn
Bhd จึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจกำรและต้องนำมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั มี
อำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
ค่ ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ของลูกหนีก้ ำรค้ ำและสิ นทรัพย์ ทเี่ กิดจำกสั ญญำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำและสิ นทรัพย์ที่เกิดจำก
สัญญำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
ลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่
คำดกำรณ์ไว้ของกลุ่มลู กค้ำที่มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำน
เครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำร
ผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ งในอนำคต
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มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลำด โดยคำนึ งถึ งควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นในระยะยำว
กำรเปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ ำสุ ทธิทจี่ ะได้ รับของสิ นค้ ำคงเหลือ
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือ โดยจำนวนเงินที่คำดว่ำ
จะได้รับ จำกสิ นค้ำคงเหลื อพิ จำรณำจำกกำรเปลี่ ย นแปลงของรำคำหรื อต้นทุ นที่ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ
เหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
6.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
งบกำรเงินรวม
2564
2563

ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 7)
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

407,677

494,285

708,590

872,208

128
407,805
407,805

74
12,899
341
507,599
507,599

60,869
47,835
18,124
7,385
252,027
1,094,830
(248,959)
845,871

73,114
40,063
9,517
70
225,048
1,220,020
(225,048)
994,972

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ลูกหนีก้ ำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่ เกีย่ วข้ องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
เกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก: ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุ ทธิ
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2,609,909

2,002,695

1,203,480

1,268,593

532,571
301,376
126,813
40,979
434,481
4,046,129
(453,589)
3,592,540
4,000,345

546,551
163,464
74,701
39,795
372,772
3,199,978
(388,248)
2,811,730
3,319,329

205,597
126,051
39,049
3,633
84,381
1,662,191
(97,653)
1,564,538
2,410,409

299,444
75,173
7,138
2,518
67,906
1,720,772
(76,660)
1,644,112
2,639,084

194,161
32,377
9,835
236,373
4,236,718

29,632
3,450
33,082
3,352,411

194,161
280,146
1,383
475,690
2,886,099

279,369
1,181
280,550
2,919,634

ระยะเวลำกำรให้สินเชื่อแก่ลูกค้ำโดยปกติมีระยะเวลำภำยใน 90 วัน
กำรเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ มีรำยละเอียดดังนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
สำรองผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
ยอดคงเหลือปลำยปี

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2564
2563
388,248
326,631
33,454
57,192
31,887
4,425
453,589
388,248
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
301,708
279,526
14,252
7,876
30,652
14,306
346,612
301,708
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7.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกัน รำยกำรธุ รกิ จดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่ อ นไขทำงกำรค้ำ และเกณฑ์ ต ำมที่ ต กลงกัน ระหว่ ำ งกลุ่ ม บริ ษ ัท และบุ ค คลหรื อ กิ จ กำร
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้

รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ย่ อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับ
ค่ำควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิ คและ
กำรบริ หำรจัดกำรรับ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่ วมกำรงำน
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
รำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำง
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับ
ดอกเบี้ยรับ
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ร่ วม
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
เงินปันผลรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรจ่ำย
ค่ำควำมช่วยเหลือด้ำนเทคนิ คและ
กำรบริ หำรจัดกำรจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

6,162
8

4,883
6

-

-

61
28

57
37

-

-

187
10
2,112

227
5
3,487

727
102
1
1

1,722
-

724
-

1,722
-

รำคำตลำด/รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
อัตรำร้อยละ 3.2 ต่อปี

13
3

190
-

12
86
-

157
58
-

รำคำตลำด/รำคำตำมสัญญำ

2,021
4
91

1,308
1
86

2,021
3
68

1,302
1
82

42

42

29

42

177

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

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตลำด/รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงกลุ่มบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

182,127
5,727
48,573
203,755
440,182
440,182

362,649
47,552
127,030
537,231
537,231

1,106,588 1,023,516
62,576
310,909
38,923
3,240
202,572
126,041
1,374,976 1,499,389
(248,959) (225,048)
1,126,017 1,274,341

รำยได้ ที่ยังไม่ ได้ เรียกชำระ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ผูร้ ่ วมดำเนินงำนอื่น)
รวมรำยได้ ที่ยงั ไม่ ได้ เรียกชำระ

13,642
13,642

-

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ผูร้ ่ วมดำเนินงำนอื่น)
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ กำรที่เกีย่ วข้ องกัน

25,226
25,226

127,000
127,000

110,000
110,000

265,000
265,000

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

-

-

675,244
675,244

1,305,671
1,305,671

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน (หมำยเหตุ 18)
บริ ษทั ย่อย
กำรร่ วมค้ำ
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (มีผถู ้ ือหุ น้ และกรรมกำรร่ วมกัน)
93,778
93,778
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

13
54
87,502
87,569

2,317,203
63,542
2,380,745

2,426,698
13
54
86,991
2,513,756

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

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563

เงินรับล่ วงหน้ ำจำกผู้ว่ำจ้ ำง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ผูร้ ่ วมดำเนินงำนอื่น)
รวมเงินรับล่ วงหน้ ำจำกผู้ว่ำจ้ ำง

39,402
39,402

-

-

-

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน

-

-

80,000
80,000

-

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

7,719
7,719

6,789
6,789

-

-

ยอดคงค้ำงและกำรเคลื่ อนไหวของเงิ นให้กู้ยืม และเงิ นกู้ยืม ระหว่ำงกลุ่ ม บริ ษ ทั และบุ ค คลหรื อกิ จกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินรวม

ลักษณะ
ควำมสัมพันธ์
ชื่อบริ ษทั
เงินให้ กู้ยืมระยะสั้ นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เนำวรัตน์ พัฒนำกำร
ผูร้ ่ วม
จำกัด (มหำชน)
ดำเนินงำนอื่น
รวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2563

ผลต่ำงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนจำก
เพิ่มขึ้นจำก
กำรรวมธุรกิจ เพิ่มขึ้น (ลดลง) กำรแปลงค่ำ
ระหว่ำงปี
งบกำรเงิน
(หมำยเหตุ 11)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2564

127,000

-

(127,000)

-

-

127,000

-

25,226
(101,774)

-

25,226
25,226

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เนำวรัตน์ พัฒนำกำร
ผูร้ ่ วม
จำกัด (มหำชน)
ดำเนินงำนอื่น

-

39,194

(39,194)

-

-

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน
Zhenjiang Highway
ผูถ้ ือหุน้ ของ
Materials Company
บริ ษทั ย่อย

6,789

-

-

930

7,719
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
ลักษณะ
2563
ชื่อบริ ษทั
ควำมสัมพันธ์
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่ กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
123,000
บริ ษทั ทิปโก้มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
15,000
127,000
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด
บริ ษทั ย่อย
265,000
รวม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยำวแก่กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
AD Shipping Pte. Ltd.
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
Reta Link Pte. Ltd.
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. บริ ษทั ย่อย
รวม

กำไร
จำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี

-

(13,000)
(15,000)
(127,000)
(155,000)

-

(113,346)*
(459,671)*
(126,047)*
(699,064)

148,041
459,671
697,959
1,305,671

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2564

-

110,000
110,000

3,925
64,712
68,637

38,620
636,624
675,244

* AD Shipping Pte. Ltd., Reta Link Pte. Ltd. และ Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd. นำเงินกูย้ ืมระยะยำวที่ตอ้ งจ่ำยหักกลบกับหนี้ ที่บริ ษทั ฯ

ค้ำงชำระแก่บริ ษทั ย่อย

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไทยบิทูเมน จำกัด
บริ ษทั ย่อย
รวม

-

60,000
20,000
80,000

-

-

60,000
20,000
80,000

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มี ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2564
2563
185
222

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนและผลประโยชน์
ระยะยำวอื่น
รวม
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

3
188

180

4
226

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
166
211
3
169

4
215
25

ภำระค้ ำประกันกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ภ ำระจำกกำรค้ ำประกันให้ก ับกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันตำมที่ กล่ ำวไว้ใ นหมำยเหตุ ประกอบ
งบกำรเงินรวมข้อ 19
8.

สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสั ญญำ/หนีส้ ิ นทีเ่ กิดจำกสั ญญำ

8.1 ยอดคงเหลือตำมสั ญญำ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
รำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระ
เงินประกันผลงำนค้ำงรับ
รวมสิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
เงินรับล่วงหน้ำจำกผูว้ ำ่ จ้ำง
รวมหนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ

722,923
149,938
872,861

-

665,845
665,845

-

8.2 รำยได้ ทยี่ งั ไม่ ได้ เรียกชำระ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของรำยได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชำระจำนวน 723 ล้ำนบำท ที่
คำดว่ำจะเรี ยกชำระภำยในหนึ่งปี (2563: ไม่มี)
8.3 รำยได้ ทรี่ ับรู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับยอดคงเหลือตำมสั ญญำ
ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ยอดยกมำของหนี้ สินที่เกิดจำกสัญญำเป็ นรำยได้จำนวน 245 ล้ำนบำท
(2563: ไม่มี)
8.4 รำยได้ ทคี่ ำดว่ ำจะรับรู้สำหรับภำระทีย่ งั ปฏิบัติไม่ เสร็จสิ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะมีรำยได้ที่รับรู ้ในอนำคตสำหรับภำระตำมสัญญำที่ทำกับ
ลูกค้ำที่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิหรื อยังปฏิบตั ิไม่เสร็ จสิ้ นจำนวน 7,367 ล้ำนบำท (2563: ไม่มี) ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำ
จะปฏิบตั ิตำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ิตำมสัญญำดังกล่ำวเสร็ จสิ้ นภำยใน 2 ปี
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9.

สิ นค้ ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
ภำชนะบรรจุ อะไหล่
และวัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2564
1,889,151
4,207,962

2563
1,289,211
2,958,803

145,131
139,174
6,381,418

132,327
1,016,105
5,396,446

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
ภำชนะบรรจุ อะไหล่
และวัสดุโรงงำน
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2564
1,374,365
3,768,037

2563
939,191
2,847,439

9,322
22,302
5,174,026

8,958
980,280
4,775,868

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
2564
2563
(1,011)
(807) 1,888,140 1,288,404
(9,128)
(12,149) 4,198,834 2,946,654
(726)
(10,865)

(641)
(13,597)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุน
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2564
2563
(513)
(513)

(502)
(502)

144,405
139,174
6,370,553

131,686
1,016,105
5,382,849

(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ - สุ ทธิ
2564
2563
1,373,852
939,191
3,768,037 2,847,439
9,322
22,302
5,173,513

8,456
980,280
4,775,366

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกกลับรำยกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลื อให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับเป็ นจำนวน 3.9 ล้ำนบำท โดยนำไปหักจำกต้นทุนขำย (2563: บันทึกปรับลด 0.6 ล้ำนบำท)
(เฉพำะบริ ษทั ฯ: ไม่มี (2563: กลับรำยกำร 5.4 ล้ำนบำท))
10.

สิ นทรัพย์ทถี่ ือไว้เพื่อขำย
ในระหว่ำงเดื อนพฤศจิกำยน 2564 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งในประเทศสิ งคโปร์ ได้ทำสัญญำขำยเรื อเดินทะเล
น้ ำมันเชื้อเพลิงและสิ นทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งในต่ำงประเทศเป็ นจำนวน
เงินประมำณ 13 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ หรื อเทียบเท่ำประมำณ 446 ล้ำนบำท โดยสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว
มี มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ท ำงบัญ ชี ป ระมำณ 482 ล้ำ นบำท บริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง ได้บ ัน ทึ ก ผลขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ ของ
สิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจำนวนประมำณ 36 ล้ำนบำท โดยแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
และแสดงสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวในบัญชีสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
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ในระหว่ำงเดื อนมกรำคม 2565 บริ ษทั ย่อยได้รับชำระเงินค่ำขำยและส่ งมอบเรื อเดินทะเลดังกล่ำวให้แก่
ผูซ้ ้ื อเรี ยบร้อยแล้ว
11.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
รำคำทุนของเงินลงทุน
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่รับระหว่ำงปี
2564
2563

583,030
386,696
(60,775)
2,945
142,999
149,999

583,030
386,696
(60,775)
2,945
142,999
149,999

66,600
112,500
-

166,500
-

79,999
289,999
598,043

79,999
289,999
-

-

-

537,072
(65,420)
1,303,035
2,769,493
1,377
3,352
337,254
1,340
717,054
430,232
28,682
78,877
8,315,283

537,072
(65,420)
1,303,035
2,769,493
1,377
3,352
337,254
1,340
717,054
430,232
28,682
78,877
7,717,240

8,381
187,481

60,201
226,701

ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่ อยในประเทศ
บริ ษทั เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
บริ ษทั ไทยบิทูเมน จำกัด
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
บริ ษทั ทิปโก้มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
บริ ษทั บิทูเมน มำรี น จำกัด
บริ ษทั รำวณะ 1020 จำกัด
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เดลต้ำ ชิปปิ้ ง จำกัด”)
บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิล จำกัด
บริษัทย่ อยต่ ำงประเทศ
Tasco International (Hong Kong) Ltd.
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน
Kemaman Oil Corporation Sdn Bhd
Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd
KBC Trading Sdn Bhd
Tipco Asphalt (Cambodia) Co., Ltd.
PT Asphalt Bangun Sarana
Pacific Bitumen Shipping Pte. Ltd.
Highway Resources Pte. Ltd.
AD Shipping Pte. Ltd.
Reta Link Pte. Ltd.
Tipco Asphalt Lao Company Limited
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนเรี ยกชำระแล้วและสัดส่ วนเงินลงทุนได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 2.2
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เงินลงทุนในไทยสเลอรี่ ซิล
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯเพิ่มสัดส่ วนกำรถือหุ ้น
ในไทยสเลอรี่ ซิล จำกเดิมจำนวน 1,243,334 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ น้ ที่ออกและจำหน่ำยแล้ว) เป็ น 3,108,334 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท (คิดเป็ นสัดส่ วน
ร้ อยละ 62.5 ของจำนวนหุ ้นที่ ออกและจำหน่ ำ ยแล้ว) โดยกำรเข้ำ ซื้ อหุ ้นสำมัญจำนวน 1,865,000 หุ ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท (คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 37.5 ของจำนวนหุ ้นที่ออกและจำหน่ำยแล้ว) ใน
รำคำหุน้ ละ 200 บำท คิดเป็ นมูลค่ำรวม 373 ล้ำนบำท
เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษทั ฯได้รับโอนหุน้ จำนวน 1,865,000 หุน้ ของไทยสเลอรี่ ซิ ล พร้อมทั้งชำระ
ค่ำหุน้ ดังกล่ำวแล้ว มีผลทำให้บริ ษทั ฯมีอำนำจในกำรควบคุมไทยสเลอรี่ ซิ ล ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564
(วันซื้อกิจกำร) และทำให้ไทยสเลอรี่ ซิล เปลี่ยนสถำนะจำกบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 ไทยสเลอรี่ ซิล มีบริ ษทั ย่อยและกำรดำเนินงำนร่ วมกันดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ถนอมวงศ์บริ กำร จำกัด รับเหมำก่อสร้ำงและจำหน่ำย
วัสดุก่อสร้ำง
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีเอ็น
รับเหมำก่อสร้ำง
กิจกำรร่ วมค้ำ ทีเอ็น-ซีอีไอ
รับเหมำก่อสร้ำง

จัดตั้งขึ้น
อัตรำร้อยละ
ในประเทศ ลักษณะควำมสัมพันธ์ ของกำรถือหุน้
(ร้อยละ)
ไทย
บริ ษทั ย่อย
100.00
ไทย
ไทย

กำรดำเนินงำนร่ วมกัน
กำรดำเนินงำนร่ วมกัน

51.61
51.00

บริ ษทั ฯได้วดั มูลค่ำส่ วนได้เสี ยเดิมโดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้ อกิ จกำร และบันทึกผลกำไรจำกกำรวัด
มูลค่ำส่ วนได้เสี ยเดิมในกำรรวมธุ รกิจจำนวน 20.7 ล้ำนบำทในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของงบกำรเงินรวม
และกลุ่ มบริ ษทั ได้ประเมิ นมูลค่ำยุติธ รรมของสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึ้ นที่ ระบุ ไ ด้ข อง
ไทยสเลอรี่ ซิ ล เรี ย บร้ อ ยแล้ว โดยมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น และมู ล ค่ ำ ตำมบัญชี ตำม
งบกำรเงินรวมของไทยสเลอรี่ ซิล ณ วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 มีดงั นี้
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เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำผูร้ ับเหมำ
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 15)
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ (หมำยเหตุ 20)
สิ นทรัพย์อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินที่เกิดจำกสัญญำ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน (หมำยเหตุ 21)
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ (หมำยเหตุ 20)
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินอื่น
รวม
ยอดขำยที่รอรับรู ้รำยได้ (Backlog) (หมำยเหตุ 16)
ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำ (หมำยเหตุ 16)
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับ (ร้อยละ 100)
หัก: ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม (ร้อยละ 37.5)
สิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้รับในสัดส่ วนที่บริ ษทั ฯลงทุน (ร้อยละ 62.5)
บวก: ค่ำควำมนิยม
ต้นทุนกำรซื้ อกิจกำร

185

มูลค่ำยุติธรรม
178,042
291,616
676,984
238,208
87,247
458,589
75,446
95,602
(20,000)
(345,630)
(39,194)
(701,028)
(14,854)
(40,576)
(67,584)
(5,024)
(53,930)
813,914

(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
178,042
291,616
676,984
238,208
87,247
212,668
75,446
95,602
(20,000)
(345,630)
(39,194)
(701,028)
(14,854)
(40,576)
(67,584)
(5,024)
(53,930)
567,993

129,386
47,028
(84,467)
905,861
(339,698)
566,163
49,639
615,802

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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ต้นทุนกำรซื้ อกิจกำรแสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
222,054
20,748
373,000
615,802

ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยก่อนกำรรวมธุ รกิจ
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำส่ วนได้เสี ยเดิมในกำรรวมธุรกิจ
เงินสดที่จ่ำยไปในกำรซื้ อกิจกำร
ต้นทุนกำรซื้ อกิจกำร
เงินสดที่จ่ำยไปในกำรซื้อกิจกำร
หัก: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของกิจกำรที่ซ้ือ
เงินสดที่จ่ำยไปในกำรซื้อกิจกำร - สุ ทธิ จำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดที่ได้รับ
12.

373,000
(178,042)
194,958

เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำ

12.1 รำยละเอียดของเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ
เงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำ ซึ่งเป็ นเงินลงทุนในกิจกำรที่กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั อื่นควบคุมร่ วมกัน มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
กำรร่ วมค้ำ

ลักษณะธุรกิจ

Asia Bitumen Trading
Pte. Ltd.
(ถือหุน้ โดย TIHK)
Borneo Asphalt Sdn Bhd
(ถือหุน้ โดย KBC)
Phoenix Asphalt
Philippines Inc.

จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

รวม
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สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย
ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ยำงมะตอยและผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม
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รำคำทุน
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

50

50

242

242

39,712

40,808

50

50

23,815

23,815

13,261

12,170

40

40

67,553
91,610

67,553 79,595 71,059
91,610 132,568 124,037
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรร่ วมค้ำ

Phoenix Asphalt
Philippines Inc.

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ยำงมะตอยและผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียม

สัดส่วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

40

40

รวม

รำคำทุน
2564
2563

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2564
2563

67,553
67,553

67,553
67,553

67,553
67,553

67,553
67,553

12.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในกำรร่ วมค้ำในงบกำรเงินรวม ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)

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

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ำในระหว่ำงปี
2564
2563
(5,366)
9,623
(954)
(2,656)
5,098
2,282
9,249
(1,222)

12.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของกำรร่ วมค้ำที่มีสำระสำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินของ Asia Bitumen Trading Pte. Ltd. (“ABT”)
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นทรัพย์อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินอื่น
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่ ำตำมบัญชีของส่ วนได้ เสี ยของกิจกำรในกำรร่ วมค้ ำ
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2564
100.1
2.4
(13.2)
(9.9)
79.4
50
39.7

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
246.1
174.6
0.8
(324.8)
(15.1)
81.6
50
40.8
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
2564
1,187.0
(1,171.6)
(26.2)
(10.8)

รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
3,092.6
(3,044.6)
(28.8)
19.2

ข้อมูลทำงกำรเงินของ Borneo Asphalt Sdn Bhd
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

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

2564
41.1
38.5
407.3
(17.1)
(443.2)
26.6
50
13.3

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
9.1
4.3
326.8
(47.5)
(268.3)
24.4
50
12.2

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
2564
325.5
(310.5)
(16.9)
(1.9)

รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ขำดทุนสำหรับปี
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
2.1
(3.6)
(3.8)
(5.3)

ข้อมูลทำงกำรเงินของ Phoenix Asphalt Philippines Inc
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563

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

2564
15.0
28.4
195.4
(13.6)
(26.2)
199.0
40
79.6

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
27.2
33.4
161.0
(20.8)
(23.2)
177.6
40
71.0

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
2564
447.3
(403.0)
(31.6)
12.7

รำยได้รวม
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไรสำหรับปี

189

(หน่วย: ล้ำนบำท)
2563
287.9
(256.6)
(25.8)
5.5

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
13.1 รำยละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

Colasie Co., Ltd.
กิจกำรลงทุน
ให้เช่ำ
PT Sarana Distribusi
Aspal Nusantara
เรื อท้องแบน
(ถือหุ น้ โดย ABS)
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำกัด* ซ่อมบำรุ ง
ผิวกำรจรำจร
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
40
40

รำคำทุน
2564
2563

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีส่วนได้เสี ย
2564
2563

18,404

18,404

479,188

434,691

49

49

1,313

1,313

2

53

25

25

19,717

225,043
244,760

479,190

224,987
659,731

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

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

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่ วนเงินลงทุน
2564
2563
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
40
40
-

25

รำคำทุน
2564
2563

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมวิธีรำคำทุน
2564
2563

18,404

18,404

18,404

18,404

18,404

225,043
243,447

18,404

225,043
243,447

190
35

13.2 ส่ วนแบ่งกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและเงินปันผลรับ
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ส่วนแบ่งกำไร/ขำดทุนจำกกำรลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบกำรเงินรวมและรับรู ้เงินปั นผลจำก
บริ ษทั ร่ วมดังกล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดังนี้

บริ ษทั
Colasie Co., Ltd.
PT Sarana Distribusi Aspal Nusantara
บริ ษทั ไทยสเลอรี่ ซิ ล จำกัด*
รวม

งบกำรเงินรวม
ส่ วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) จำก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในระหว่ำงปี
2564
2563
130,365
124,148
(131)
(187)
(585)
(14,887)
129,649
109,074

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2564
2563
85,505
57,728
85,505
57,728

* ในระหว่ำงปี ปั จจุ บัน ไทยสเลอรี่ ซิ ล ได้เปลี่ ยนสถำนะจำกบริ ษทั ร่ วมเป็ นบริ ษทั ย่อยตำมที่ ก ล่ำ วไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 11

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ร่ วมที่มีสำระสำคัญ
ข้อมูลทำงกำรเงินของ Colasie Co., Ltd.
ข้อมูลทำงกำรเงินตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินของ Colasie Co., Ltd. ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
และสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยสรุ ปมีดงั นี้
2564
1.04
4.75
0.03
5.87
5.79

ทุนเรี ยกชำระ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รำยได้รวม
กำไรสำหรับปี

191

(หน่วย: ล้ำนยูโร)
2563
1.04
4.75
0.00
3.62
3.58

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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14.

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

ที่ดินของไทยบิทูเมน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564:
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

267,472
(137,804)
(86,868)
42,800

383,608
(237,375)
146,233

651,080
(137,804)
(324,243)
189,033

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563:
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

267,472
(137,804)
(86,868)
42,800

383,608
(237,375)
146,233

651,080
(137,804)
(324,243)
189,033
(หน่วย: พันบำท)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งตั้งอยู่ที่
โรงงำนที่จงั หวัดเพชรบุรี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ที่ดินให้เช่ำของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่จงั หวัด
สุ รำษฎร์ธำนี

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564:
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

267,472
(137,804)
(86,868)
42,800

61,438
(9,896)
51,542

328,910
(147,700)
(86,868)
94,342

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563:
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ

267,472
(137,804)
(86,868)
42,800

61,438
(9,896)
51,542

328,910
(147,700)
(86,868)
94,342

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
189,033
256,933
(67,900)
189,033
189,033

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
94,342
94,342
94,342
94,342

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
กับรำคำตลำด (Sales Comparison Approach) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

งบกำรเงินรวม
2564
2563
-

-

218,000

213,000

42,800
146,233

42,800
146,233

42,800
-

42,800
-
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

194

15.

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 11)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย (หมำยเหตุ 10)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

680,966
4,682
(894)
12,455
697,209
2,711
18,086
(30,606)
9,599
696,999

194

930,447
12,483
(11,818)
40,212
971,324
6,767
14,586
(8,452)
82,427
1,066,652

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
อำคำร
ค่ำพัฒนำที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำง
7,261,488
51,077
(169,499)
828,032
7,971,098
60,585
282,923
(49,159)
170,315
(280)
8,435,482

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์
1,328,204
37,138
(108,897)
17,268
1,273,713
27,936
142,994
(157,593)
3,406
(104)
1,290,352

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องใช้
สำนักงำน
และยำนพำหนะ
4,560,485
93,202
(83,760)
4,569,927
60,078
(599,809)
4,030,196

เรื อเดินทะเล

15,540,363
684,532
(376,079)
15,848,816
520,998
458,589
(246,950)
(600,193)
15,981,260

รวม
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

778,773
485,950
(1,211)
(897,967)
365,545
362,921
(1,140)
(265,747)
461,579

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

(หน่วย: พันบำท)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
532,508
27,609
(10,899)
549,218
33,849
(7,587)
575,480
50,769
50,769
50,769

344,480
5,615
(776)
349,319
10,442
(30,252)
329,509
1,183
1,183
1,183

195

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
อำคำร
ค่ำพัฒนำที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำง

26,921
6,273
(795)
32,399
1,665
34,064

3,745,502
409,535
(166,339)
3,988,698
493,076
(44,761)
(25)
4,436,988

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

2,066
2,066
2,066

785,551
124,249
(106,969)
802,831
136,983
(154,026)
(16)
785,772

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องใช้
สำนักงำน
และยำนพำหนะ

36,152
(36,152)
-

1,127,749
234,670
(83,760)
1,278,659
268,165
(125,262)
1,421,562

เรื อเดินทะเล

85,988
6,273
(795)
91,466
37,817
(36,152)
93,131

6,535,790
801,678
(368,743)
6,968,725
942,515
(236,626)
(125,303)
7,549,311

รวม
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

5,049
5,049
5,049

-

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

(หน่วย: พันบำท)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

196
382,418

346,707
366,307

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

427,904

336,461

(29,369)
5,334
(24,035)
(4,592)
(28,627)

8,250,197

8,155,783

(632,873)
31
(632,842)
544,220
(88,622)

196
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

942,515

2,568,557

3,069,969

(224,863)
3,564
(221,299)
181,222
(40,077)

รวม

2564 (จำนวน 760 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

485,689

444,185

(23,687)
(944)
(24,631)
7,806
(16,825)

เรื อเดินทะเล

801,678

3,939,614

3,576,043

(364,374)
(9,584)
(373,958)
349,142
(24,816)

เครื่ องจักร
เครื่ องมือ
และอุปกรณ์

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563 (จำนวน 694 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

462,126

9,420
1,661
11,081
10,642
21,723

-

ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงิน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดินและ
อำคำร
ค่ำพัฒนำที่ดิน และสิ่ งปลูกสร้ำง

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องใช้
สำนักงำน
และยำนพำหนะ

(หน่วย: พันบำท)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ซื้อเพิ่ม
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับส่วนที่จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
206,580
9,186
(8,968)
206,798
10,620
(2,194)
215,224

251,727
3,819
(776)
254,770
4,295
(329)
258,736

197

343,359
2,879
(9,567)
21,768
358,439
4,875
(2,569)
24,056
384,801

493,681
3,594
(894)
10,506
506,887
1,784
(473)
2,941
511,139

ที่ดินและ
ค่ำพัฒนำที่ดิน

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร
และสิ่ งปลูกสร้ำง

547,603
50,788
(101,432)
496,959
53,203
(24,756)
525,406

692,562
18,969
(101,743)
100,753
710,541
13,236
(24,858)
43,860
742,779
471,932
71,638
(71,571)
471,999
64,304
(96,936)
439,367

799,142
4,101
(72,852)
7,552
737,943
2,740
(97,891)
408
643,200

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

1,477,842
135,431
(182,747)
1,430,526
132,422
(124,215)
1,438,733

2,463,267
84,037
(185,766)
2,361,538
57,435
(126,545)
2,292,428

รวม
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

-

134,523
54,494
(710)
(140,579)
47,728
34,800
(754)
(71,265)
10,509

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

(หน่วย: พันบำท)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

198

203,833

10,509

47,728

-

846,239

923,556

7,456
7,456

198
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 3,061 ล้ำนบำท (2563: 3,008 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 1,165 ล้ำนบำท (2563: 1,202 ล้ำนบำท))

132,422

211,100

265,944

-

2564 (จำนวน 108 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

169,577

207,309

6,273
6,273

รวม

135,431

251,220

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

151,641

-

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
ระหว่ำงติดตั้ง

ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
2563 (จำนวน 117 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

250,934

1,183
1,183

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

ที่ดินและ
ค่ำพัฒนำที่ดิน

อำคำร
ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร
และสิ่ งปลูกสร้ำง

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

(หน่วย: พันบำท)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

16.

224,112
(90,929)
133,183

177,083
(73,784)
103,299

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563:
รำคำทุน
191,827
(140,507)
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
1,775
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
53,095

199

11,724
(10,725)
(999)
-

11,724
(10,725)
(999)
-

-

129,386
(40,123)
89,263

1,966
1,966

887
887

งบกำรเงินรวม
Nonยอดขำยที่รอ ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ ควำมสัมพันธ์ competition รับรู ้รำยได้ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ กับลูกค้ำ
clause
(Backlog) ระหว่ำงติดตั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564:
รำคำทุน
208,925
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
(167,984)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
2,110
มูลค่ำตำมบัญชี - สุ ทธิ
43,051

สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน

382,600
(225,016)
776
158,360

575,034
(309,761)
1,111
266,384

รวม

1,966
1,966

887
887

158,805
(108,701)
50,104

165,030
(132,825)
32,205

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

156,839
(108,701)
48,138

164,143
(132,825)
31,318

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

กำรกระทบยอดมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้ อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 11)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีปลำยปี

17.

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน

เงินกูใ้ นสกุลเงินบำท
เงินกูใ้ นสกุลเงินเรนมินบิ
เงินกูใ้ นสกุลเงินอินโดนีเซี ยรู เปี ย

18.

งบกำรเงินรวม
2564
2563
158,360
195,514
10,975
8,732
181,458
(84,744)
(45,837)
335
(49)
158,360
266,384

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
50,104
71,617
6,225
5,684
(24,124)
(27,197)
32,205
50,104

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
2564
2563
1.25 - 2.35 1.00 - 1.75
4.00
6.40 - 6.55
6.85

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
3,188,381 1,451,764
21,003
206,527
88,648
3,415,911 1,540,412

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
3,096,247 1,451,764
3,096,247 1,451,764

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้เงินประกันผลงำน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 7)
เจ้ำหนี้อื่นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2564
2563
674
946
2,050,598 2,086,299
45,079
44,905
12,750
93,104
86,623

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,315,802 2,427,259
1,515,174 1,930,651
45,079
5,726
5,546
64,943
86,497

917,746
3,107,027

243,584
4,145,229

200

799,901
3,031,598

340,876
4,835,908
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19. วงเงินสิ นเชื่ อ
วงเงินสิ นเชื่อที่กลุ่มบริ ษทั ได้รับจำกสถำบันกำรเงินมีหลักประกันดังต่อไปนี้
ก)

กำรค้ ำประกันโดยบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย

ข)

กำรจำนำ/จำนองสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ย่อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ดงั กล่ำว
มีมูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชีสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
345
363

ค)

กำรมีขอ้ จำกัดว่ำกลุ่มบริ ษทั จะไม่ก่อให้เกิดภำระผูกพันต่อทรัพย์สิน

ง)

หนังสื อให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงินซึ่งกลุ่มบริ ษทั ได้ออกให้แก่ธนำคำรต่ำงๆ

จ)

บริ ษทั ฯยินยอมให้บริ ษทั ย่อยร่ วมใช้วงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯต้องลงนำมรับผิดชอบต่อ
ธนำคำรในฐำนะลูกหนี้ร่วมในกำรใช้สินเชื่อของบริ ษทั ย่อยในแต่ละครำว

20. สั ญญำเช่ ำ
กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำเช่ำสิ นทรัพย์เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั โดยมีอำยุสัญญำระหว่ำง 1 - 50 ปี
ก) สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
รำยกำรเปลี่ ยนแปลงของบัญชี สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เครื่ องจักรและ
ที่ดินและอำคำร อุปกรณ์โรงงำน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
490,512
49,734
เพิ่มขึ้น
21,896
12,709
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(52,544)
(9,083)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
1,443
13
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
461,307
53,373
เพิ่มขึ้น
84,068
60,352
เพิม่ ขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 11)
20,006
31,508
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
(64,619)
(16,454)
ตัดจำหน่ำย
(11,179)
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
39,915
(5,233)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
529,498
123,546

201

ยำนพำหนะ
28,760
29,635
(13,855)
44,540
34,292
22,412
(26,636)
74,608

เครื่ องใช้
สำนักงำน
1,520
(522)
998

รวม
569,006
64,240
(75,482)
1,456
559,220
178,712
75,446
(108,231)
(11,179)
34,682
728,650
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ที่ดินและอำคำร
100,496
1,508
(15,167)
86,837
811
(14,206)
(10,564)
62,878

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยำนพำหนะ
25,018
27,509
(12,011)
40,516
14,535
(15,180)
39,871

ข) หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำ

จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
หัก: ดอกเบี้ยรอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
504,126
338,132
(57,614)
(80,487)
423,639
280,518
(62,041)
(107,742)
315,897

(หน่วย: พันบำท)

218,477

รวม
125,514
29,017
(27,178)
127,353
15,346
(29,386)
(10,564)
102,749

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
113,359
138,808
(8,357)
(11,781)
105,002
127,027
(25,238)
(26,929)
79,764

100,098

กำรวิเครำะห์ก ำรครบกำหนดของจำนวนเงิ นที่ ต้องจ่ำ ยตำมสั ญญำเช่ ำเปิ ดเผยข้อมู ล อยู่ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 33.2 ภำยใต้หวั ข้อควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
ค) ค่ ำใช้ จ่ำยเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำทีร่ ับรู้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์
อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2564
2563
108,231
75,482
15,201
9,914
5,881
3,950
5,762

202

5,457

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
29,386
27,178
3,330
3,499
763
3,661
4,521

3,645
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ง) อื่น ๆ
กลุ่มบริ ษทั มีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 จำนวน
128 ล้ำนบำท (2563: 76 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 37 ล้ำนบำท (2563: 34 ล้ำนบำท)) ซึ่งรวมถึงกระแส
เงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
21.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงิ นสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงำนเมื่ อออกจำกงำน และ
เงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ แสดงได้ดงั นี้

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมธุรกิจ (หมำยเหตุ 11)
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน:
โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ต้นทุนบริ กำรในปั จจุบนั
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
166,386
167,693
40,576
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
114,115
119,182
-

17,262
(11,725)
5,086
8,407

15,200
4,031
749

9,540
1,799
4,003

9,308
1,906
558

(5,272)
48,026
(25,216)
3,352
246,882

2
402
491
(19,851)
(2,331)
166,386

(4,086)
38,365
(17,880)
145,856

(16,839)
114,115

กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำเป็ นจำนวนประมำณ
44 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 26 ล้ำนบำท) (2563: จำนวน 27 ล้ำนบำท งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จำนวน 16 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำง 3 - 19 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 3 ปี ) (2563: 4 - 14 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 4 ปี )
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน
(ขึ้นกับช่วงอำยุของพนักงำน)

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.0 - 8.0
2.5 - 8.0
2.0
2.5
3.0 - 7.0
5.0 - 7.0
3.0 - 4.0
5.0
0.0 - 25.0

0.0 - 15.0

0.0 - 15.0

0.0 - 15.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

22.

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(13)
15
(7)
8
13
(12)
7
(6)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
งบกำรเงินรวม
เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%
(7)
8
(4)
4
8
(7)
4
(4)

ทุนเรื อนหุ้น
เมื่ อ วัน ที่ 8 เมษำยน 2564 ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ ำปี 2564 มี ม ติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นจ ำนวน
1,522,000 บำท จำกเดิม 1,579,883,570 บำท (หุ ้นสำมัญ 1,579,883,570 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท)
เป็ น 1,578,361,570 บำท (หุ ้นสำมัญ 1,578,361,570 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท) โดยกำรตัดหุ ้นสำมัญ
ที่ยงั ไม่ได้ออกจำหน่ำยจำนวน 1,522,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนดังกล่ำวกับกระทรวงพำณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564
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23.

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรอง
ตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำย
ไว้ครบถ้วนแล้ว

24.

เงินค่ ำสิ นไหมทดแทน - สุ ทธิจำกค่ ำควำมเสี ยหำยและค่ ำใช้ จ่ำยจำกเหตุกำรณ์ เพลิงไหม้
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ นงำนเพิ่มเติมสำหรับกำรจัดเก็บและขนส่ งน้ ำมันดิบ
และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องอื่นจำนวนรวมประมำณ 2 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯหรื อเทียบเท่ำประมำณ 64 ล้ำนบำท
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำกเหตุกำรณ์ เพลิงไหม้จนถึงวันที่ถงั เก็บน้ ำมันดิบที่เสี ยหำยสำมำรถ
กลับมำใช้งำนได้ในไตรมำสที่สองของปี 2563
ในปี ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้รับและบันทึกรำยได้ค่ำสิ นไหมทดแทนส่ วนสุ ดท้ำยจำกบริ ษทั ประกันภัยเป็ น
จำนวนเงิน 34 ล้ำนริ งกิต หรื อเทียบเท่ำประมำณ 271 ล้ำนบำท (2563: 24 ล้ำนริ งกิต หรื อเทียบเท่ำประมำณ
174 ล้ำนบำท)

25.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำซ่อมแซม
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและกำรให้บริ กำร
(ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน ค่ำเสื่ อมรำคำ
และค่ำซ่อมแซม)
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งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,422
1,283
1,135
960

20,477

20,103

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
533
624
240
274

17,826

20,009
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26.

ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี :
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิด
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำร
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(419,382)

(786,308)

(260,051)

(556,183)

(2,137)

(665)

-

-

(331,898)

29,633

(55,520)

16,371

(753,417)

(757,340)

(315,571)

(539,812)

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำร
อนุพนั ธ์สำหรับกำรป้องกันควำมเสี่ ยงใน
กระแสเงินสด

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

(8,746)

197

(6,856)

-

15,631
6,885

16,874
17,071

15,631
8,775

16,874
16,874
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รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคู ณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

2564
3,005,375

2563
4,354,840

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,869,152
3,025,874

(601,075)

(870,968)

(373,830)

(605,175)

(2,137)

(665)

-

-

5,641

65,223

-

-

(4,275)

(214)

-

-

(183,349)

-

-

-

(7,262)

12,318

-

-

(72,658)
2,215
30,771
9,082

(78,943)
28,237
16,831
16,026

(5,238)
1,077
54,597
-

(7,185)
9,795
56,885
-

3,129

2,435

3,129

2,435

4,694

3,652

4,694

3,652

26,754

17,583

-

-

25,686
9,367
39,040

23,665
7,480
36,966

58,259

(219)
65,363

(753,417)

(757,340)

(315,571)

(539,812)

งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้คำนวณในอัตรำภำษีเงินได้ของ
ประเทศไทยร้อยละ 20
รำยกำรปรับปรุ งค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
ของปี ก่อน
ขำดทุนทำงภำษีและค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนที่ถูก
ใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั แต่ไม่เคยรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภำษี
เงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ผลแตกต่ำงของอัตรำภำษีเงินได้ที่ไม่เท่ำกันของ
กลุ่มบริ ษทั
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 27)
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นจำกสิ ทธิประโยชน์ทำง
ภำษีสำหรับกำรจัดตั้งบริ ษทั กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ
รำยได้ที่ได้รับกำรยกเว้นสิ ทธิประโยชน์ทำงภำษี
สำหรับศูนย์กลำงธุ รกิจระหว่ำงประเทศ
สิ ทธิประโยชน์ทำงภำษีสำหรับกิจกำรพำณิ ชย์
นำวี (หมำยเหตุ 28)
ส่ วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนใน
กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วม
อื่นๆ
รวม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนของกลุ่ มบริ ษทั อยู่ในช่ วงระหว่ำงร้ อยละ 0 ถึง
ร้อยละ 25 (2563: ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 25)
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย
รำยกำรดังต่อไปนี้

สิ นทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือ
ให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำ
โภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ผลกระทบจำกกำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
ขำดทุนทำงภำษีและค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุน
ที่ยงั ไม่ถูกใช้ประโยชน์
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ิ นภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ผลกระทบจำกกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำ
ทำงบัญชีและทำงภำษี
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำ
โภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์จำกกำรรวมธุรกิจ
รวม
โดยได้แสดงไว้เป็ นรำยกำร:
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

62,356

45,953

69,322

60,342

2,565

212

103

100

53,708
65,099
51,727
940

135,789
65,099
34,377
52,337

53,708
17,614
29,171
-

135,789
17,614
22,823
-

330,588
19,196
586,179

299,412
4,624
637,803

9,543
636
180,097

12,632
161
249,461

(644,716)

(355,714)

(26,764)

(24,728)

(44,563)

(51,380)

(44,562)

(51,380)

(309)
(112,601)
(802,189)

(586)
(21,851)
(429,531)

(300)
(71,626)

(586)
(76,694)

177,024
393,034

208,272
-

108,471
-

172,767
-
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หัก ภำษี
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุ นและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ที่บริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึ กสิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้
รอกำรตัดบัญชี เนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวพิจำรณำแล้วเห็ นว่ำอำจไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพี ยงพอ
ที่จะนำผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขำ้ งต้นมำใช้ประโยชน์ได้ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
2564
(ล้ำน)
98
33

ริ งกิตมำเลเซี ย
เรนมินบิ

2563
(ล้ำน)
5
33

นอกจำกนี้ Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd ได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลจำก
จำนวนเงินลงทุนตำมเงื่อนไขที่กำหนด
27.

กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับกำรขนส่ งมวลชนและ
สิ นค้ำขนำดใหญ่ สิ ทธิประโยชน์ที่สำคัญคือกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ไม่เกินจำนวน
ที่กำหนดเป็ นเวลำ 8 ปี นับจำกวันที่ดงั ต่อไปนี้
บริ ษทั อัลฟ่ ำ มำรี ไทม์ จำกัด
9 ตุลำคม 2557

28.

บริ ษทั บิทูเมน มำรี น จำกัด
29 ตุลำคม 2558

บริ ษทั ทำสโก้ ชิปปิ้ ง จำกัด
11 มกรำคม 2556

สิ ทธิประโยชน์ ทำงภำษีสำหรับกิจกำรพำณิชย์นำวี
บริ ษทั ย่อยในประเทศไทยที่ท ำธุ รกิ จเรื อขนส่ ง และขนถ่ำยสิ นค้ำ ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทำงด้ำนภำษี หัก
ณ ที่จ่ำย ตำมคำสั่งกรมสรรพำกรที่ ป. 110/2545 เนื่องจำกเป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรให้บริ กำรรับจัดกำรขนส่ ง
สิ นค้ำระหว่ำงประเทศโดยเรื อเดินทะเล โดยหักภำษี ณ ที่จ่ำยสำหรับรำยได้จำกกำรขนส่ งในอัตรำร้อยละ 1
ของรำยได้ นอกจำกนั้นบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวยังได้รับยกเว้นภำษีเงินได้สำหรับรำยได้จำกกำรขนส่ งสิ นค้ำทำง
ทะเลระหว่ำงประเทศตำมประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีเงินได้ ฉบับที่ 72
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

29.

กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้

กำไรสำหรับปี
2564
2563
(พันบำท) (พันบำท)

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ 2,219,712

3,591,824

กำไรสำหรับปี
2564
2563
(พันบำท) (พันบำท)

กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ 1,553,582

30.

2,486,062

งบกำรเงินรวม
จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2564
2563
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

กำไรต่อหุน้
2564
2563
(บำท)
(บำท)

1,578,362 1,577,909
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2564
2563
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

กำไรต่อหุน้
2564
2563
(บำท)
(บำท)

1,578,362

0.98

1,577,909

1.41

2.28

1.58

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯได้เพิ่มสัดส่ วนกำรถือหุ ้นในไทยสเลอรี่ ซิ ล ตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
ระหว่ำ งกำลข้อ 11 ส่ ง ผลให้ก ลุ่ ม บริ ษ ทั พิจำรณำจัดโครงสร้ ำ งองค์ก รเป็ นกลุ่ ม ธุ รกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์และบริ กำร โดยกลุ่มบริ ษทั จำแนกส่ วนงำนตำมธุ รกิจหลักได้ดงั นี้
ธุ รกิจผลิตและจำหน่ำย
ดำเนินธุ รกิจกำรผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และแอสฟัลท์คอนกรี ต โดยมี
ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทำงเรื อ เป็ นธุ ร กิ จ สนับ สนุ น กำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภัณ ฑ์ ย ำงมะตอยและผลิ ต ภัณ ฑ์
ปิ โตรเลียม ทั้งตลำดในประเทศไทยและต่ำงประเทศ

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
ดำเนินธุ รกิจให้บริ กำรรับเหมำก่อสร้ำงถนนและซ่อมบำรุ งผิวจรำจรในประเทศไทย
ข้อมู ลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่ ผูม้ ี อำนำจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ย วกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บตั ิ งำน บริ ษทั ฯประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
กำรบันทึ ก บัญชี ส ำหรั บ รำยกำรระหว่ำ งส่ วนงำนที่ รำยงำนเป็ นไปในลัก ษณะเดี ย วกับ กำรบันทึ ก บัญชี
สำหรับรำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

56

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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2,190
-

ส่ วนงำนที่ต้ งั อยูใ่ น
ต่ำงประเทศ
2564
2563
6,308
6,745

34

212

กลุ่มบริ ษทั ใช้เกณฑ์ในกำรกำหนดรำคำระหว่ำงกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 7

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

3,592

ส่ วนงำนที่ต้ งั อยูใ่ น
ประเทศ
2564
2563
3,986
3,267

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี)

กำไรของส่ วนงำน

รำยได้จำกภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
รำยได้ท้ งั สิ้ น

ส่ วนงำนผลิตและจำหน่ำย
2564
2563
24,447
26,155
591
25,038
26,155
-

งบกำรเงินรวม
2564
2563
10,294
10,012

(หน่วย: ล้ำนบำท)

(4)

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่ วนงำนรับเหมำก่อสร้ำง กำรตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน
2564
2563
2564
2563
2,606
(591)
2,606
(591)
-

ข้อมูลรำยได้และกำไรของส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้

3,592
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

2,220

งบกำรเงินรวม
2564
2563
27,053
26,155
27,053
26,155

(หน่วย: ล้ำนบำท)

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้งั ของลูกค้ำ มีดงั นี้
2564
12,928
14,125
27,053

ประเทศไทย
ต่ำงประเทศ
รวม
31.

2563
9,787
16,368
26,155

เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจำปี 2562
เงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2563
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2563
เงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2563
เงินปั นผลประจำปี 2563
เงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับปี 2564
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2564

32.

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2563
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 17 สิ งหำคม 2563

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2564
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 8 เมษำยน 2564
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2564

เงินปั นผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปั นผลจ่ำยต่อหุน้
(บำทต่อหุ น้ )

1,734.7

1.10

473.5
2,208.2

0.30
1.40

473.5

0.30

1,578.3

1.00

394.6
2,446.4

0.25
1.55

ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้

32.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนซึ่ งเกี่ยวข้องกับกำรซื้ อเครื่ องจักร อุปกรณ์
และกำรก่อสร้ำงอำคำร คงเหลือเป็ นจำนวนเงินดังนี้
สกุลเงิน
บำท
ริ งกิตมำเลเซี ย
เวียดนำมดอง

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
6
23
17
26
7,805
5,755
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
5
15
58

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

32.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำบริกำรระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำจ้ำงบริ กำรต่ำงๆ โดยอำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตในค่ำบริ กำรตำมสัญญำดังกล่ำว
ดังนี้
งบกำรเงินรวม
40
10
50

ภำยใน 1 ปี
2 ถึง 5 ปี
รวม

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
22
8
30

32.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำรับบริ กำรจำกกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง เกี่ ยวกับกำรบริ หำรและกำรตลำด
ควำมช่ วยเหลื อทำงด้ำ นเทคนิ ค เกี่ ย วกับ กำรผลิ ตผลิ ต ภัณฑ์ย ำงมะตอยชนิ ดพิ เศษและกำรบริ หำรงำน
โครงกำรก่อสร้ ำง สัญญำดังกล่ำวมีระยะเวลำประมำณ 2-5 ปี และมีค่ำบริ กำรตำมอัตรำที่ ระบุในสัญญำ
ในระหว่ำ งปี 2564 และ 2563 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ค่ำ ใช้จ่ำ ยภำยใต้สัญญำดังกล่ ำวเป็ นจำนวนเงิ นประมำณ 42
ล้ำนบำท และ 42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 29 ล้ำนบำท และ 42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
32.4 ภำระผูกพันเกีย่ วกับต้ นทุนของโครงกำรก่อสร้ ำง
กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำสำหรับต้นทุนค่ำก่อสร้ำงโครงกำรต่ำงๆ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำ
ไว้เป็ นจำนวนเงิ น 2,078 ล้ำ นบำท โดยกลุ่ ม บริ ษ ทั จะช ำระเงิ นเมื่ อได้รับ สิ นค้ำ หรื อบริ ก ำรตำมสั ญ ญำ
ดังกล่ำวเรี ยบร้อยแล้ว
32.5 หนังสื อคำ้ ประกันธนำคำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีหนังสื อค้ ำประกันที่ออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ องกับ กำรค้ ำ ประกันเงิ นรั บ ล่ วงหน้ำ กำรปฏิ บ ตั ิ ง ำนตำมสั ญญำและภำระผูก พันทำงปฏิ บตั ิ
บำงประกำรตำมปกติธุรกิจคงเหลืออยูเ่ ป็ นจำนวนเงินดังนี้
สกุลเงิน

บำท
ริ งกิตมำเลเซี ย
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

งบกำรเงินรวม
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
2,019
3
8
10
1
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
2
2
1
59

32.6 กำรถูกประเมินภำษี
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในต่ำงประเทศซึ่ งมีมูลค่ำของเงิ นลงทุนประมำณ 3 ล้ำนบำท ได้รับหนังสื อจำกทำง
รำชกำรเพื่อประเมินภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย และภำษีมูลค่ำเพิ่มสำหรับปี 2551 ถึง 2555 และ
2557 เป็ นจำนวนเงิ นประมำณ 18 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐฯ (เที ยบเท่ำประมำณ 593 ล้ำนบำท) ฝ่ ำยบริ หำรได้
แต่งตั้งที่ปรึ กษำกฏหมำยเพื่ออุทธรณ์กำรประเมินดังกล่ำวและที่ปรึ กษำกฏหมำยเชื่ อว่ำจะอุทธรณ์ สำเร็ จ
ฝ่ ำยบริ หำรเชื่อว่ำจะไม่มีผลเสี ยหำยจำกกรณี น้ ีเกินกว่ำมูลค่ำเงินลงทุนอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
33.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

33.1 ตรำสำรอนุพนั ธ์ และกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง

สินทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์
ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ป้ องกันควำมเสี่ ยง
สัญญำซื้อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
รวมสินทรัพย์ ตรำสำรอนุพนั ธ์
หนีส้ ินตรำสำรอนุพนั ธ์
ส่วนที่ไม่ได้กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ป้ องกันควำมเสี่ ยง
สัญญำซื้อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ส่วนที่กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกัน
ควำมเสี่ ยง
สัญญำซื้อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ
รวมหนีส้ ินตรำสำรอนุพนั ธ์

งบกำรเงินรวม
2564
2563

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

188,302
1,632
189,934

144,233
2,929
147,162

188,302
1,498
189,800

144,233
2,929
147,162

192,241
3,179

452,564
1,253

192,241
3,179

452,564
804

41,791
237,211

113,717
567,534

41,791
237,211

113,717
567,085

ตรำสำรอนุพนั ธ์วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมในระดับ 2 ทั้งหมด
ตรำสำรอนุพนั ธ์ ทไี่ ม่ ได้ กำหนดให้ เป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ป้องกันควำมเสี่ ยง
กลุ่มบริ ษทั เข้ำทำสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำและสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำ
เพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เกิ ดจำกควำมผันผวนของรำคำสิ นค้ำและอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ตำมลำดับ สัญญำโดยทัว่ ไปมีอำยุต้ งั แต่ 1 เดือนถึง 24 เดือน ซึ่ งสอดคล้องกับช่วงเวลำของกำรเกิดรำยกำรที่มี
ควำมเสี่ ยง
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

ตรำสำรอนุพนั ธ์ ทกี่ ำหนดให้ เป็ นเครื่ องมือทีใ่ ช้ ป้องกันควำมเสี่ ยง
การป้ องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั มีกำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำจำกกระบวนกำรกลัน่ น้ ำมันดิบเพื่อผลิต
ยำงมะตอย โดยกลุ่มบริ ษทั มีกำรทำสัญญำซื้อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกควำม
ผันผวนของรำคำผลิ ตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่คำดว่ำจะขำยในอนำคต ซึ่ งเป็ นไปตำมกลยุทธ์กำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ของกลุ่มบริ ษทั
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงนี้ ถือว่ำมีควำมสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิ จกับรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
เนื่องจำกสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำมีเงื่อนไขที่สำคัญ เช่น จำนวนและวันที่เกิดรำยกำร ตรงกัน
กับเงื่อนไขของรำยกำรขำยที่คำดกำรณ์ (รำยกำรที่คำดกำรณ์ที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสู งมำก
ที่จะเกิดขึ้น) กลุ่มบริ ษทั ได้กำหนดอัตรำส่ วนกำรป้องกันควำมเสี่ ยงไว้ที่ 0.98:1
ควำมไม่มีประสิ ทธิ ผลในกำรป้องกันควำมเสี่ ยง สำมำรถเกิดได้จำกสำเหตุดงั ต่อไปนี้
- กระแสเงิ นสดของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงและเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงเกิ ดขึ้ นใน
ช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน
- รำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงและเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงมีดชั นี รำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ที่
แตกต่ำงกัน
- มีกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดที่คำดกำรณ์ไว้ในอนำคตของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
หรื อเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยง
ตรำสำรอนุ พ นั ธ์ ที่ กลุ่ มบริ ษ ทั ถื อไว้เพื่อเป็ นเครื่ องมื อที่ ใช้ป้ องกันควำมเสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
มีกำหนดชำระภำยใน 1 ปี โดยมีรำคำใช้สิทธิ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 82.0 เหรี ยญสหรัฐฯต่อบำร์ เรล (2563: 47.9 เหรี ยญ
สหรัฐฯต่อบำร์เรล )
ผลกระทบของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงต่องบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ
2563 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรม
ซึ่งใช้วดั ควำมไม่มี
ประสิ ทธิผลใน
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยง
2564
2563
ยอดขำยที่คำดกำรณ์ที่มีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำก
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

35,218

116,249
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สำรองสำหรับกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ส่วนที่ยงั คงป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงต่อไป
2564
2563
34,510

112,665

ส่วนที่ได้ยตุ ิกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงแล้ว
2564
2563
708

3,584

61

217

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

584

(42)

(114)

แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็ นรำยกำรตรำสำรอนุพนั ธ์ - สัญญำซื้อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ

461

มูลค่ำตำมบัญชี*
2564
2563

*** แสดงรำยกำรในกำไรหรื อขำดทุนเป็ นรำยกำรหักรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำและให้บริ กำร
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** แสดงรำยกำรในกำไรหรื อขำดทุนเป็ นรำยกำร (กำไร) ขำดทุนจำกสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ

*

สัญญำซื้อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ สำหรับป้องกันควำมเสี่ ยงจำกยอดขำย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

จำนวนเงินตำมสัญญำ
2564
2563

(35)

(113)

(35)

(113)

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำรเปลี่ยนแปลงใน
มูลค่ำยุติธรรม ซึ่งใช้วดั
ส่ วนที่มีประสิ ทธิผล
ควำมไม่มีประสิ ทธิผล
ที่รับรู ้ในกำไรขำดทุน
ในกำรป้องกัน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ควำมเสี่ ยง
2564
2563
2564
2563

-

(285)

(258)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

-

ส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิ ผล
ที่รับรู ้ใน
กำไรหรื อขำดทุน**
2564
2563

สำรองสำหรับ
กำรป้องกันควำมเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด
ที่โอนไปยัง
กำไรหรื อขำดทุน***
2564
2563

(หน่วย: ล้ำนบำท)

ผลกระทบของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงต่องบแสดงฐำนะกำรเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 และผลกระทบของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงิ นสด
ต่องบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แสดงได้ดงั นี้

33.2 วัตถุประสงค์ และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ
และลูกหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงินให้กูย้ ืมแก่และเงิ นกูย้ ืมจำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันและสถำบัน
กำรเงิน กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิ นที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมื อทำงกำรเงิ นดังกล่ำว และมีนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง ดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ ำนเครดิต
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ตที่เกี่ ยวเนื่ องกับ ลูกหนี้ กำรค้ำ เงินให้กูย้ ืม เงินฝำกกับธนำคำรและสถำบัน
กำรเงิน และเครื่ องมือทำงกำรเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือ
มูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ลูกหนี้การค้ า
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยใช้นโยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเชื่ ออย่ำงเหมำะสม จึงไม่
คำดว่ำจะเกิ ดผลขำดทุ นทำงกำรเงิ นที่มีสำระสำคัญ นอกจำกนี้ กลุ่ มบริ ษทั มีกำรติ ดตำมยอดคงค้ำงของ
ลูกหนี้กำรค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน อัตรำกำรตั้ง
สำรองของผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึง
กำหนดชำระสำหรับกลุ่มลูกค้ำที่มีรูปแบบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตที่คล้ำยคลึงกัน
เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของตรำสำรหนี้และตรำสำรอนุพนั ธ์อยูใ่ นระดับต่ำ เนื่องจำกลุ่มบริ ษทั มี
นโยบำยในกำรพิจำรณำและอนุ มตั ิวงเงินสิ นเชื่ อสำหรับธนำคำรแต่ละรำยโดยคณะกรรมกำรของกลุ่ม
บริ ษ ทั และธนำคำรคู่สั ญญำของกลุ่มบริ ษทั เป็ นธนำคำรที่มี อนั ดับ ควำมน่ ำ เชื่ อถื อด้ำ นเครดิ ต จำกกำร
ประเมินโดยสถำบันจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตระหว่ำงประเทศในระดับสู ง
ความเสี่ยงด้ านตลาด
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด 3 ประเภท ได้แก่ ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ย และควำมเสี่ ยงจำกรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์ กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำตรำสำรอนุพนั ธ์หลำกหลำยประเภท
เพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว ดังนี้


สัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ เพื่อช่วยลดควำมเสี่ ยงทำงด้ำนรำคำขำยของสิ นค้ำคงเหลือ



สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจำกกำร
นำเข้ำหรื อส่ งออกสิ นค้ำ
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ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำและกำรบริ กำร
และกำรกูย้ มื หรื อให้กยู้ มื เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ โดยกลุ่มบริ ษทั บริ หำรควำมเสี่ ยงโดยกำรเข้ำทำสัญญำซื้ อ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่ งสัญญำโดยส่ วนใหญ่มีอำยุไม่เกินหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิ นที่เป็ น
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยนญี่ปนุ่
ริ งกิตมำเลเซีย

สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เหรี ยญสิ งคโปร์
ยูโร
เรนมินบิ
ริ งกิตมำเลเซีย

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
16
33
48
64
1
7
20
15
20
23

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.4
30.0
37.9
36.9
0.3
0.3
8.0
7.4

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
2564
2563
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
62
86
76
88
7
1
48
50
7
7

อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564
2563
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
33.4
30.0
24.7
22.7
37.9
36.9
5.3
4.6
8.0
7.4
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กลุ่มบริ ษทั มีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งครบกำหนดภำยในหนึ่งปี คงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สกุลเงิน
จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
16
12
16
12
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
3
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
3
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สกุลเงิน
จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซ้ือ
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(ล้ำน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
39
3
39
3
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
5
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ

-

6

-

-

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ขำย
จำนวนที่ซ้ือ
(ต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.8 - 33.7 บำท
32.8 - 33.7 บำท
22,910 เวียดนำมดอง
14,298 - 14,460
อินโดนีเซียรู เปี ย

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ขำย
จำนวนที่ซ้ือ
(ต่อ 1 หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
29.9 - 30.4 บำท
30.1 - 30.4 บำท
23,138 - 23,215
เวียดนำมดอง
14,200 - 14,853
อินโดนีเซียรู เปี ย

นอกจำกนี้ กลุ่ มบริ ษทั ยังมีควำมเสี่ ยงจำกกำรที่มีเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย กำรร่ วมค้ำและบริ ษทั ร่ วมใน
ต่ำงประเทศ เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยในต่ำงประเทศ และเงินกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงิน ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้
ทำสัญญำป้ องกันควำมเสี่ ยงไว้
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ตำรำงต่อไปนี้ แสดงให้เห็ นถึ งผลกระทบต่อกำไรก่ อนภำษี ข องกลุ่ มบริ ษทั จำกกำรเปลี่ ย นแปลงที่ อ ำจ
เกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำแลกเปลี่ยนสกุลเงินเหรี ยญสหรัฐฯ โดยกำหนดให้ตวั แปรอื่นทั้งหมด
คงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีน้ ี เกิ ดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่เป็ นตัวเงิน รวมถึงตรำสำรอนุพนั ธ์ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่ไม่ได้กำหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้
ป้ อ งกัน ควำมเสี่ ย ง ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 ทั้ง นี้ กลุ่ ม บริ ษ ัท ไม่ มี ค วำมเสี่ ย งอย่ำ งเป็ น
สำระสำคัญจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินตรำต่ำงประเทศสกุลเงินอื่น

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ

2564
ผลกระทบต่อกำไร
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ก่อนภำษี
(พันบำท)
+1%
(11,526)
-1%
11,526

2563
ผลกระทบต่อกำไร
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ก่อนภำษี
(พันบำท)
+1%
(17,694)
-1%
17,694

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกธนำคำร เงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ืมกับ
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่
มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของกลุ่มบริ ษทั จึงอยู่
ในระดับต่ำ
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีของกลุ่มบริ ษทั จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสมเหตุสมผลของอัตรำ
ดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื จำกสถำบันกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2564 และ 2563

อัตรำดอกเบี้ย

2564
ผลกระทบต่อกำไร
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ก่อนภำษี
(พันบำท)
+1%
(2,065)
-1%
2,065
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2563
ผลกระทบต่อกำไร
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ก่อนภำษี
(พันบำท)
+1%
(1,260)
-1%
1,260
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ความเสี่ยงจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำวัตถุ ดิบและสิ นค้ำ ในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
กลุ่มบริ ษทั ใช้สัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำเพื่อป้องกันควำมผันผวนของรำคำสิ นค้ำดังกล่ำว
คณะกรรมกำรป้ องกันควำมเสี่ ย งรำคำสิ น ค้ำ โภคภัณฑ์ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท ได้พ ฒ
ั นำและก ำหนดกลยุ ท ธ์
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับควำมเสี่ ยงจำกรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์รวมถึ งกำรบรรเทำควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
กลุ่มบริ ษทั ทำกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในรำคำขำยโดยเข้ำทำสัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำซึ่ งอ้ำงอิง
จำกยอดขำยสิ นค้ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำนี้ไม่มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ
แต่เป็ นกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกควำมผันผวนของรำคำสิ นค้ำ โภคภัณฑ์ เพื่อหักกลบกับผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสิ นค้ำโภคภัณฑ์
สัญญำซื้ อขำยล่วงหน้ำที่มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำจะจัดเป็ นรำยกำรซื้ อ ขำย หรื อใช้งำนตำมปกติ จึงไม่รับรู ้เป็ น
ตรำสำรอนุพนั ธ์
การวิเคราะห์ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสิ นค้ าโภคภัณฑ์
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภำษีและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิ ดขึ้นอย่ำง
สมเหตุสมผลของรำคำสิ นค้ำ โภคภัณฑ์ โดยกำหนดให้ตวั แปรอื่นทั้งหมดคงที่ ทั้งนี้ ผลกระทบต่อกำไร
ก่อนภำษีน้ ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยสิ นค้ำโภคภัณฑ์ล่วงหน้ำ แสดงได้
ดังนี้
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
รำคำน้ ำมันดิบ
รำคำปิ โตรเลียม

+1%
-1%
+1%
-1%

2564
ผลกระทบต่อ
กำไรก่อนภำษี
(พันบำท)
(466)
466
(10,780)
10,780

ผลกระทบต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
(พันบำท)
(5,032)
5,032

เพิ่มขึ้น/
ลดลง
+1%
-1%
+1%
-1%

2563
ผลกระทบต่อ
กำไรก่อนภำษี
(พันบำท)
(6,068)
6,068
(14,646)
14,646

ผลกระทบต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
(พันบำท)
(6,978)
6,978

ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องโดยกำรใช้เงิ นกูย้ ืมจำกสถำบันกำรเงินและสัญญำเช่ำ
โดยฝ่ ำยบริ หำรประเมินว่ำควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนี้สินของกลุ่มบริ ษทั อยู่
ในระดับต่ำ เนื่องจำกกลุ่มบริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่หลำกหลำยอย่ำงเพียงพอ และ
มีควำมสำมำรถในกำรขอขยำยระยะเวลำของกำรจ่ำยชำระคืนหนี้ สินที่จะครบกำหนดภำยใน 12 เดื อน
ออกไป
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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รำยละเอียดกำรครบกำหนดชำระของหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่ตรำสำรอนุ พนั ธ์และเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ที่เป็ นตรำสำรอนุ พนั ธ์ของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ซึ่ งพิจำรณำจำกกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ที่ยงั ไม่คิดลดเป็ นมูลค่ำปัจจุบนั สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

ไม่เกิน 1 ปี
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุพนั ธ์
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์ - สัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำ
โภคภัณท์ล่วงหน้ำ

รวม

3,787,554
3,031,598
129,315
6,948,467

255,256
255,256

114,127
6,789
120,916

3,787,554
3,031,598
498,698
6,789
7,324,639

562,560

3,722

-

566,282

ไม่เกิน 1 ปี
รำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวมรำยกำรทีไ่ ม่ ใช่ ตรำสำรอนุพนั ธ์
ตรำสำรอนุพนั ธ์
หนี้สินตรำสำรอนุพนั ธ์ - สัญญำซื้ อขำยสิ นค้ำ
โภคภัณท์ล่วงหน้ำ

งบกำรเงินรวม
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

(หน่วย: พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1 - 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

(หน่วย: พันบำท)
รวม

3,106,753
4,835,908
27,437
7,970,098

66,717
66,717

19,205
19,205

3,106,753
4,835,908
113,359
8,056,020

562,560

3,722

-

566,282

33.3 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงเงินส่ วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนตรำสำรอนุพนั ธ์แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรื อ
คำนวณตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินมูลค่ำที่เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไปสำหรับกรณี ที่ไม่มีรำคำตลำด
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34.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั คือกำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำงกำรเงิ นที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มบริ ษทั บริ หำรจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อตั รำส่ วนทำงกำรเงินต่ำงๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563 อัตรำส่ วนทำงกำรเงินดังกล่ำวสรุ ปได้ดงั นี้
อัตรำส่ วนทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม
2564
2563

หนี้สินระยะสั้นเฉพำะที่มีภำระดอกเบี้ยจ่ำยต่อทุน
(Interest Bearing Short-term Debt-to-Equity Ratio)
35.

0.214 : 1

0.105 : 1

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
0.288 : 1

0.122 : 1

กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2565

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและ
การเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี และเลขานุการบริษัท

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
อายุ 71 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 สิงหาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerceประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
		 • สัมมนา Chairman Forum 1/2021 หัวข้อ “Chairing a Virtual Board meeting”
		 • หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
		 • หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
		 • หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
		 • หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 5,000 หุ้น (0.0003%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 – ก.พ. 2563
รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
				
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
				
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
				
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า)
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
				
กรรมการสรรหาก�ำหนดค่าตอบแทนและก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั พริมา มารีน จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : บริการเรือเพื่อขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และสนับสนุนธุรกิจส�ำรวจ
				
และขุดเจาะน�้ำมันทางทะเล)
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – 2560
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
				
บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายเอทานอล)
2560 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
				
บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการ
				
ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้ำ)
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายโก บัน เฮ็ง

รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 73 ปี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
		 • ปริญญาตรี in Applied Chemistry, University of Singapore
การอบรม
		 • 2562 SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme
		 • 2562 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
		 • 2562 Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019
		 • 2561 Cybersecurity Governance, KCL Group
		 • 2560 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”, The Economist Intelligence Unit
		 • 2560 SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment
			
of Assets
		 • 2560 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
		 • 2560 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore
			
Institutes of Directors
		 • 2559 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
		 • 2559 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
		 • 2559 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC
หุ้นในบริษัท
ตนเอง –ไม่มี–
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ Dialog Systems Asian Pte Ltd
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเคมีภัณฑ์)
2559 – 2560
รองประธานกรรมการ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,
				
(ประเภทธุรกิจ : การศึกษา)
2554 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.
				
(ประเภทธุรกิจ : ผูเ้ ชีย่ วชาญในธุรกิจต้นน�ำ้ และกลางน�ำ้ ด้าน น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี)
2558 – 2564
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ
				
บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.
				
(ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงที่ท�ำหน้าที่รักษาผลประโยชน์)
2556 – 2561
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
				
บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
				
(ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการเงินลงทุน)
2558 – 2561
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
				
บริษัท Cue Energy Resources Limited
				
(ประเภทธุรกิจ : ส�ำรวจและผลิตน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 69 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 15 สิงหาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
		 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Wharton Business School University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
		 • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
		 • 2557 Director Certification Program (DCP)
		 • 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
		 • 2555 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 13,860,000 หุ้น (0.878%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน�้ำผลไม้)
2561 – 2563
ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 68 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 14 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ Yokohama National University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
		 • 2548 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง –ไม่มี–
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : รับผลิตอาหารและเครื่องดื่ม)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติกโพลีพิลีน)
2553 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
2552 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางธุรกิจ)
2532 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ศุภธนา จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ให้เช่าส�ำนักงาน)
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 68 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
			 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรม
		 • 2564 หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 41/2021)
		 • 2564 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 22/2021)
		 • 2564 AC seminar FY2021
		 • 2563 หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 21/2020)
		 • 2563 หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 9/2020)
		 • 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)
		 • 2563 หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 15/2020)
		 • 2561 หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
			
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 19
		 • 2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
		 • 2561 หลักสูตร Sale Credit skills Development senior Credit ธนาคารเพื่อการสส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันฝึกอบรม Omega Performance (Moody’s Analysis)
		 • 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
		 • 2548 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง –ไม่มี–
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
				
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548 – 2561
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
				
บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : น�ำเข้าและจัดจ�ำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2561 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2561 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจการขนส่ง)
2557 – 2562
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร
				
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
				
(ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการน�ำเข้าและส่งออก)
2556 – 2560
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์

กรรมการ
อายุ 71 ปี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Solvay Business School เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
การอบรม
		 • 2564 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 313/2021)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง –ไม่มี–
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน 		 กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
ปัจจุบัน 		
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท บวิค-ไทย จ�ำกัด
				
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท BYMA (Myanmar)
				
ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บวิค-ไทย
				
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2537 – 2561
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2535 – 2537
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บวิค-ไทย จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2532 – 2534
ผู้จัดการโครงการ – Butter & Powder Milk Turnkey Project BOUYGUES ZIMBABWE
				
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
2530 – 2532
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Far East
				
(Far East Financial Manager) DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS
2528 – 2531
รองกรรมการผู้จัดการ บวิค สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
2528 – 2530
ผู้จัดการสาขา บวิค ประเทศอิรัก
2523 – 2528
ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน (Administrative & Financial Manager) บวิค ประเทศอิรัก
2520 – 2523
หัวหน้าฝ่ายขนส่ง ภาคพื้นดิน (Head of Heavy Lifting & Transport Division – Onshore
				
KHALIFA CO./ CONOCO สาธารณรัฐชาด
2517 – 2520
ผู้เชี่ยวชาญ UNIDO สาธารณรัฐชาด
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
นายนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 63 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 16 กุมภาพันธ์ 2549
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท Operational Research London School of Economics สหราชอาณาจักร
		 • Licencede Droit (Law) Universite de Droit ลียง ประเทศฝรั่งเศส
การอบรม
		 • 2563 หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP 10/2020)
		 • 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and performance
		 • 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
		 • 2549 Audit Committee Program (ACP)
		 • 2549 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง –ไม่มี–
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2561
ผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ฝา่ ยบริหารการจัดการความเสีย่ งและรักษาการผูอ้ ำ� นวยการแผนก Cargo sales
				
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2559 – 2560
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2555 – 2558
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : สายการบิน)
2549-2559                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2542 – 2562
Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่ง)
2550 – 2556
กรรมการบริหาร CLY International Limited
				
(ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล)
2548 – 2551
ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 69 ปี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 29 เมษายน 2537
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College, แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
		 • 2557 National Director Conference
		 • 2557 Anti – Corruption for Executive Program (ACEP)
		 • 2556 Director Certification Program (DCP)
		 • 2546 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 31,000,000 หุ้น (1.964%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 10,000,000 หุ้น (0.634%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2548 – พ.ย 2562
กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน�้ำผลไม้)
2537 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2529 – ส.ค.2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
นายเฟรเดริค การ์เดส

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 50 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
		 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bocconi (Milano) ประเทศอิตาลี
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย École Centrale de Paris and the Royal Institute of
			 Technology in Stockholm
การอบรม –ไม่มี–
หุ้นในบริษัท
ตนเอง –ไม่มี–
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2562 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Group
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2561 – 2562
กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ Colas Group
2558 – 2561
รองกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคยุโรปเหนือและตะวันออกกลาง Colas Group
2556 – 2558
ผู้จัดการ ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Colas Group
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2554 – 2556
ผู้อ�ำนวยการโครงการ GTOI บริษัทย่อยของ Colas Group เกาะรียูเนียน
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2545 – 2554
ผู้อ�ำนวยการโครงการ Saipem ประเทศรัสเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส
				
(ประเภทธุรกิจ : น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2537 – 2545
วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore ประเทศไนจีเรีย รัสเซีย
				
(ประเภทธุรกิจ : น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายจ๊าคส์ ปาสตอร์

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 67 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 1 สิงหาคม 2543
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
		 • Ecole Nationale Superieure d’ Arts et Metiers ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
การอบรม
		 • 2556 Director Certification Program (DCP)
		 • 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.076%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2543 – ปัจจุบัน 		 กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ โคลาสเอเชียแปซิฟิค อเมริกาใต้และกลุ่มบิทูเมน
				
(ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษายางมะตอย)
2536 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค
				
(ประเภทธุรกิจ : บริการด้านที่ปรึกษายางมะตอย)
2532 – 2535
กรรมการผู้จัดการ Colas AJMC, มอริเชียส Mauritius Island
2529 – 2532
กรรมการผู้จัดการ Colas Mayotte, Comoro Island
2526 – 2529
กรรมการผู้จัดการ Colas GTR, โมร็อกโก
2523 – 2526
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Guinea Bissao, West Africa
2521 – 2523
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas TOGO and BENIN, West Africa

235

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 61 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 กุมภาพันธ์ 2545
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ
การอบรม
		 • 2564 IOD Director Forum 1/2021 “GRC Through the Perfect Storm”
		 • 2562 CEO Club 2019 : “Global and Corporate Sustainability & ESG: the Next Phase of Growth”
		 • 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
		 • 2557 National Director Conference
		 • 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
		 • 2546 Director Certification Program (DCP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 3,000,000 หุ้น (0.190%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2545 – ส.ค. 2562
กรรมการผู้จัดการ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2542 – 2545
ผู้อ�ำนวยการสายการตลาด
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2538 – 2541
ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2536 – 2538
ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2535 			
ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2526 – 2534
ผู้จัดการโรงงาน
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นายจ๊าคส์ มาร์แชล

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
อายุ 56 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส
		 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Nantes Business school ประเทศฝรั่งเศส
		 • ปริญญาตรี การเงินองค์กร (Corporate Finance) มหาวิทยาลัย Dauphine ประเทศฝรั่งเศส
การอบรม
		 • 2557 Director Certification Program (DCP)
		 • 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 1,200,000 หุ้น (0.076%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2543 – 2554
ผู้จัดการ สายการเงินต่างประเทศ
				
บริษัท COLAS SA กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2539 – 2543
ผู้ช่วยผู้จัดการสายการเงินต่างประเทศ
				
บริษัท COLAS SA, กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2
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แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
อายุ 70 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 25 เมษายน 2544
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Babson College แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
		 • 2555 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 17,250,000 หุ้น (1.093%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น
พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และพี่ชายภรรยาของ นายสมจิตต์ เศรษฐิน
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
				
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋องและน�้ำผลไม้)
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2
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นายอูกส์ เดอชองส์

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
อายุ 53 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 17 กุมภาพันธ์ 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท สาขา Public and Maritime Works University of Nantes
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา University of Technology
การอบรม
		 • 2558 Director Certification Program (DCP)
		 • 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 405,000 หุ้น ( 0.026%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าส่งต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2559
รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2556
กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทและหน่วยงานอื่น สามารถดูได้จากเอกสารแนบ 2
2554 – ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Colas Asia area
2547 – 2554
กรรมการผู้จัดการ Colas South Africa (Pty) Ltd.
2538 – 2547
ผู้จัดก ารฝ่ายปฏิบัติการ COLAS Asia area
2533 – 2537
ผู้จัดการโครงการ Colas ประเทศ France, Morocco, India

239
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
ผู้บริหารบริษัท
นางกัญญา เรืองประทีปแสง

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายบัญชีและการเงิน
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 56 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • 2538 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ (MS CIS)
		 • 2531 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
		 • 2564 หลักสูตร CFO Refresher รุ่น 2 โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง
		 • 2564 หลักสูตร CFO Professional Development Program ครั้งที่ 2,3,4 และ 6 ของ
			
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย คิดเป็นชั่วโมง CPD 8 ชั่วโมง
		 • 2564 สัมมนา Independent Director Forum
		 • 2564 หลักสูตร CFO’s Orientation Course for New IPOs รุ่นที่ 5 คิดเป็นชั่วโมง CPD 9 ชั่วโมง
			
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 •
		 •

		 •
		 •
		 •
			
		 •

2563 International Oil Trading
2563 Refining Economics by Conference Connection

2562 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 2562 สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29
2561 Design Thinking, SEAC – Stanford Executive Program
2560 Leading in Disruptive World Program, Stanford Executive Program in Action #5 Adaptive
Organization Design and Winning through Value Chain Innovation, Stanford University, USA
2554 Director Certification Program (DCP142/2011)
Audit Committee Program (ACT35/2011)
		
Monitoring the Internal Audit Function (MIA11/2011)
			
Monitoring Fraud Risk Management (MFM6/2011)
			
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR12/2011)
			
Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) by Thai Institute of Directors
		 • 2552 Executive Development Program (EDP4/2009) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 120,000 หุ้น (0.008%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
มีนาคม - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2563 - 2564
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2558 – 2563
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม)
2551 – 2557
รองประธานฝ่ายการเงิน เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
2546 – 2551
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั ไมเนอร์ ดีควิ จ�ำกัด (บริษทั ย่อยของ เดอะ ไมเนอร์ ฟูด๊ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน))
				
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม)
2542 – 2546
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงิน, เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) – เดอะ พิซซ่า คอมปะนี
				
(ประเภทธุรกิจ : ขายอาหารและเครื่องดื่ม)
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

240

นายเธียรี่ อแลง ซิมง เดอเฟรน

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ
อายุ 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ALES Mining school ประเทศฝรั่งเศส
การอบรม –ไม่มี–
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 50,000 หุ้น (0.003%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2562 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ – สายงานบริหารจัดการโลจิสติกส์และจัดหาจัดซื้อ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการค้าและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2548 – 2554
ผู้อ�ำนวยการสายการตลาดและขายต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2555 – 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ COLAS Australia Group (Pty) Ltd. ประเทศออสเตรเลีย
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2543 – 2547
กรรมการผู้จัดการ COLAS South Africa (Pty) Ltd. ประเทศอเมริกาใต้
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2541 – 2542
กรรมการผู้จัดการ COLAS East Africa Ltd. ประเทศเคนยา
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
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เอกสารแนบ 1
นายคริสตอฟ แบร์นาร์ วอย

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้าและปฎิบัติการต่างประเทศ
อายุ 55 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • Institute of Management Bouygues (IMB), HEC, France
		 • ปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ SDSU, USA
การอบรม
		 • 2557 Director Certification Program (DCP)
หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร –ไม่มี–
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2563 – ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจการค้าและปฎิบัติการต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2559 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการ – ธุรกิจค้าปลีกต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2550 – 2558
ประธานกรรมการ Colas Companies
				
ในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์
				
(ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
2548 – 2549
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
				
North & Central Europe, Shell International
				
(ประเภทธุรกิจ : น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2544 – 2547
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการตลาด
				
Construction Specialties – Asia Pacific, Shell Oil Products
				
(ประเภทธุรกิจ : น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2540 – 2543
ผู้อ�ำนวยการทั่วไป Shell Bitumen Vietnam
				
(ประเภทธุรกิจ : น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
2538 – 2539
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Shell Vietnam (Downstream)
				
(ประเภทธุรกิจ : น�้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ)
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นายสรนารถ นันทมนตรี

กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจประเทศไทย
อายุ 48 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, มิสซูรี่ ประเทศสหรัฐอเมริกา
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
		 • 2564 Executive Development Program (EDP 2021) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		 • 2562 Director Certification Program (DCP 283/2562)
หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร 428,500 หุ้น (0.027%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
ส.ค.2564 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจประเทศไทย
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
มิ.ย. - ส.ค.2564
รองกรรมการผู้จัดการ – สายธุรกิจการค้าและปฏิบัติการต่างประเทศ
2558 – 2564
ผู้อ�ำนวยการสายการตลาดต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 			
ผู้จัดการโรงงานนครราชสีมา
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2556
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์และฝ่ายขายผลิตภัณฑ์พิเศษ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2553 – 2555
ผู้จัดการกลุ่ม ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 – 2557
เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายเทคนิค
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2547 – 2553
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
				
KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD. (Malaysia)
				
(ประเภทธุรกิจ : โรงกลั่นยางมะตอย)
2538 – 2544
วิศวกรโยธา บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทาง)
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เอกสารแนบ 1
นางอุดมพร พันธุ์แพทย์

รองกรรมการผู้จัดการ - สายทรัพยากรบุคคล
อายุ 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคลวิทยาลัยการจัดการ
			 มหาวิทยาลัยมหิดล
		 • Mini - MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
		 • Asia Women’s forum during 18-20 กันยายน 2562
หุ้นในบริษัท
ผู้บริหาร 1,135,900 หุ้น (0.072%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 23,100 หุ้น (0.0015%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2564 –ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ – สายทรัพยากรบุคคล
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2564
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2550 – 2553
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2543 – 2549
ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคล
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-

นางสาวอัชฌา รัตน์ตระกูลทิพย์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินองค์กร
อายุ 74 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • Mini MBA - บริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์
		 • Mini MBA – บริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2545 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินสินเชื่อและกฎหมาย
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2544 – 2545
ผู้จัดการอาวุโส
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น -ไม่มี-
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นายชาญชัย โลหะประธาน

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
อายุ 54 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Victoria University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2560 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2543 – 2549
ผู้จัดการฝ่ายขายด้านเทคนิค
				
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2555 – 2559
รองประธาน ฝ่ายการขายและบริการ
				
บริษัท สยามฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จ�ำกัด
2554 – 2555
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จ�ำกัด
2551 – 2554
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จ�ำกัด
2549 – 2551
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
				
บริษัท สยาม ซิตี้ คอนกรีต จ�ำกัด

นายสุพัฒน์ พิพิธวรรณ

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
		 • Total Productive Maintenance, TPM Master Company Limited
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการสายการผลิต
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2544 – 2558
ผู้จัดการโรงงาน ประเทศไทย
				
บริษัท การ์เดียนอินดัสทรีส จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตกระจกโฟลต (float glass) และผลิตภัณฑ์กระจกแปรรูป
				
(fabricated glass))
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นางพันธ์สิริ สุตเธียรกุล

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
อายุ 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท คณะภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
		 • ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การอบรม
		 • 2563 หลักสูตรพื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 • 2563 หลักสูตรกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 • 2563 หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสีย่ งและประเด็นส�ำคัญด้านความยัง่ ยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 • 2563 หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		 • 2563 หลักสูตรการจัดท�ำรายงานความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2559 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2559
ผู้อ�ำนวยการสายการตลาดในประเทศ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2554 – 2555
President Asia Pacific & Global Branding
				
กลุ่มบริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ำกัด (มหาชน)
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตสินค้าในสายผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2556 – 2557
ผู้จัดการประจ�ำประเทศไทย
				
บริษัท วิลเลอรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก)
2552 – 2553
ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกรเฮ่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
				
(ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตเครื่องสุขภัณฑ์)

นายมาร์ติน สตานิสเลาว์ บรูสกา

ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
อายุ 55
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • Master of Science (MSc) higher than bachelor Navigation Engineering (Marchant Marine
			 Navigation & Engineering), Kultusministerium Bayern, MUNICH, Germany (Anerkenung)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2564 – ปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการ - ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจเรือ
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
2560 – 2564
Head of Marine Assurance, DPA, Management representative BW EPIC COSAN, Singapore
				
(Type of business: Road construction services)
2558 – 2560
Global Managing Director, TSQ HSEQ TEEKAY SHIPPING Singapore
				
(Type of business: Road construction services)
2555 – 2558
Senior Manger HSEQ Vetting, Teekay Norway, Stavanger, Norway
				
(Type of business: Road construction services)
แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน
เป็นผูท้ ำ� บัญชีทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ และเงือ่ นไขของการเป็นผูท้ ำ� บัญชีตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
อายุ 39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
		 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี
		 • 2564
			 - วิชางบกระแสเงินสด (Cash Flow) คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
				 พาณิชย์
			 - หลักสูตร สรุปสาะส�ำคัญ ประเด็นทีค่ วรทราบของ TFRS for PAEs ทีต่ อ้ งใช้และการเปลีย่ นแปลงในปี 2564
				 จ�ำนวน 6 ชั่วโมง จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งปรเทศไทย
		 • 2563
			 - ตามติด Disclosure Form พร้อมรับหลักเกณฑ์ก�ำหนดราคาโอน จัดโดยสรรพากรสาส์น จ�ำนวน 7 ชั่วโมง
			 - Update TFRS 9 และ TFRS 16 Overall รุ่นที่ 1/63 คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
				 ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 • 2562
			 - หลักสูตร กรอบแนวคิดส�ำหรับการรายงานทางการเงิน ฉบับปรังปรุงใหม่ (Conceptual Framework) จ�ำนวน
				 3 ชั่วโมง
			 - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ทีม่ กี ารปรับปรุง/เพิม่ เติมหลักการ (8 ฉบับ)
				 คิดเป็นชั่วโมง CPD 3 ชั่วโมง จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
			 - อบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ทีจ่ ะน�ำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุน่ ที่
				 4/62 คิดเป็นชั่วโมง CPD 6 ชั่วโมง จัดโดยส่วนงานปฏิบัติการอบรม สภาวิชาชีพบัญชี
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มีประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชีหรือการเงิน 5 ปีย้อนหลัง
มิ.ย. 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโส - ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2560 – 2561
ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
2554 – 2560
ผู้จัดการ บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

นายธนพล เหล่าศิริพงศ์

เลขานุการบริษัทฯ
อายุ 37 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
		 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
		 • 2564 ESG Showcase: หัวข้อ “ESG integration for sustainability”
			 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย(TLCA)
		 • 2564 IR Sharing 3/2564
		 • 2564 IR Sharing 2/2564
		 • 2563 CGR workshop 2/2020 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		 • 2563 CAC Open House - Checklist 4.0 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
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เอกสารแนบ 1
		 • 2563 IR Role โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
		 • 2563 Smart Disclosure Program (SDP) ครั้งที่1/2563
		 • 2562 CGR Workshop 2019 สถาบันกรรมการบริษัทไทย
		 • 2561 Inaugural Corporate Governance Conference 2018, Bangkok
		 • 2560 Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for Businesses and Investors
		 • 2559 Anti-corruption: The Practical Guide (ACPG)
		 • 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles Of the Board
		 • 2557 หลักสูตรเลขานุการบริษัท (CSP)
หุ้นในบริษัท -ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มีประสบการณ์การท�ำงาน
บริษัทจดทะเบียน
2558 – ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลกิจการองค์กร
				
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2557 – 2558
เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและกิจการองค์กร
		
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)
2555 – 2557
เจ้าหน้าที่อาวุโส – ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจต่างประเทศ
				
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) (ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร)
บริษัทและหน่วยงานอื่น –ไม่มี –
บทบาทของเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัทฯ มีบทบาทที่ส�ำคัญในคณะกรรมการและในบริษัทฯ ดังนี้
• เป็นที่ปรึกษาและเลขานุการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
• เป็น Corporate Governance and Compliance Officer
• เป็น Corporate Communication Officer โดยเป็นศูนย์กลางของการสือ่ สารระหว่างกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
		 ผู้มีส่วนได้เสีย
• เป็น Controller of Management Functions โดยติดตามว่ามติของคณะกรรมการได้มีการน�ำไปปฏิบัติ
• เป็นผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
		 ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
• ดูแลเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
• วางแผนการประชุมและเสนอวาระการประชุมที่เกี่ยวข้อง
• จัดการเรือ่ งการประชุมคณะกรรมการและประสานงานกับผูบ้ นั ทึกการประชุมให้เป็นตามกฎระเบียบและแนวทาง
		 ปฏิบัติที่ดี
• จัดการเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
• ดูแลและให้ค�ำปรึกษาในการปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด ระเบียบข้อบังคับ และ
		 กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท
• ติดตามการน�ำมติคณะกรรมการไปปฏิบัติและก�ำหนดเป็นนโยบาย
• เป็นศูนย์กลางในการติดต่อให้ข้อมูลกับกรรมการและบุคคลภายนอก
• งานทะเบียนหุ้นและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ
หมายเหตุ : ไม่มีประวัติการถูกลงโทษของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการ
กระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัตสิ ญ
ั ญา
			 ซื้อขายล่วงหน้า
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1/

Board of Commissioner
หมายเหตุ :

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
นายโก บัน เฮ็ง
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ
นายนพพร เทพสิทธา
นายนิพนธ์ สุทธิมัย
นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์
นายเฟรเดริค การ์เดส
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
นายสมจิตต์ เศรษฐิน
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร
นายอูกส์ เดอชอง
นายจ๊าคส์ มาร์แชล
นายคริสตอฟ วอย
นายเธียรี่ เดอเฟรน
นายสรนารถ นันทมนตรี

รายชื่อ
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บริษัทร่วม

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำ�กัด

✔

✔

✔

✔

		

บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำ�กัด

✔

✔

บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำ�กัด

บริษัทอื่นๆ

✔								

✔

✔

✔			

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำ�กัด
PHOENIX ASPHALT PHILIPPINES, INC.
ASIA BITUMEN TRADING PTE, LTD.
BORNEO ASPHALT SDN. BHD.
COLASIE CO., LTD.
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✔
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✔
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✔
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✔

✔

✔

		

✔

✔
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✔
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✔		

✔		
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✔

✔

✔		

✔

✔

✔		

✔

✔

✔ 												

✔

✔

✔

✔

✔

★

บริษัทย่อย

กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

KEMAMAN BITUMEN COMPANY SDN. BHD.
KBC TRADING SDN. BHD.
KEMAMAN OIL CORPORATION SDN. BHD.
HIGHWAY RESOURCES TRADING PTE.LTD.
TASCO INTERNATIONAL (HONG KONG) LTD.
GUANGZHOU TIPCO ASPHALT TRADING CO., LTD.
ZHENJIANG TIPCO ASPHALT CO., LTD.
LANGFANG TONGTAI ROAD MATERIAL CO., LTD.
TIPCO ASPHALT (XINHUI) CO., LTD
TIPCO ASPHALT (CAMBODIA) CO., LTD.
TIPCO ASPHALT LAO CO., LTD.
บริษัท ไทยบิทูเมน จำ�ากัด
บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำ�กัด
ASPHALT DISTRIBUTION CO., LTD.
HIGHWAY RESOURCES PTE. LTD.
PT SARANARAYA REKA CIPTA1/
PT ASPHALT BANGUN SARANA1/
บริษัท ทิปโก้ มารี ไทม์ จำ�กัด
บริษัท ราวณะ 1020 จำ�กัด
บริษัท อัลฟ่า มารี ไทม์ จำ�กัด
บริษัท บิทูเมน มารีน จำ�กัด
บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำ�กัด
PACIFIC BITUMEN SHIPPING PTE. LTD.
AD SHIPPING PTE. LTD.
RETA LINK PTE. LTD.
บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำ�กัด

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
KBC
KBT
KOC
HRT
TIH
GTT
ZJ
LF
TX
TAC
TAL
TBC
RY
ADCo
HR
SRC
ABS
TMC
RV
AMC
BMC
TS
PBS
ADS
RTL
TSS
TWS
PAP
ABT
BASB
CS
TIPCO
SIAM
F&B

TOWER บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำ�กัด
PINE

✔

✔

BIO

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเทค จำ�กัด

✔

✔

RT

บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำ�กัด

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายโจเซฟ มูกิเลน ซูเซ มานิคแคม

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน
อายุ 49 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
		 • 2543 Chartered Management Accountant, the Chartered Institute of Management Accountants,
			
United Kingdom
		 • 2545 Certified Internal Auditor, the Institute of Internal Auditors, United States of America
ประสบการณ์
2555 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2551 – 2555

รองผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จ�ำกัด

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์ถาวรหลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ประเภททรัพย์สิน

(ล้านบาท)

กรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

254.65

ที่ดิน  ประกอบด้วย :

- โรงงานนครราชสีมา
(เนื้อที่ 31 ไร่ 71 ตารางวา)

34.70

บริษัทฯ

ไม่มี

- โรงงานพิษณุโลก
(เนื้อที่ 29 ไร่ 14 ตารางวา)

9.43

บริษัทฯ

ไม่มี

- โรงงานพระประแดง
(เนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา)

143.76

บริษัทฯ

ไม่มี

- โรงงานสุราษฎร์ธานี
(เนื้อที่ 48 ไร่ 1 งาน 78.4 ตารางวา)

51.54

บริษัทฯ

ไม่มี

- โรงงานระยอง
(เนื้อที่ 22 ไร่ 2 งาน 38.6 ตารางวา)
ค่าพัฒนาที่ดิน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งเครื่องใช้สำ�นักงานและยานพาหนะ
เรือเดินทะเล
รวม

15.22

บริษัทย่อย

ไม่มี

111.66		
462.13		
บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
3,939.61		
485.69		
2,568.56

บริษัทย่อย

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มีบางส่วน1/

7,822.30
บริษัทฯ และ
427.90		
บริษัทย่อย

ทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)

ไม่มี

8,250.20

1/ สินทรัพย์ถาวรที่มีภาระผูกพันมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเท่ากับ 345.08 ล้านบาท โดยมีการจำ�นองเพื่อเป็นหลักประกันสำ�หรับเงินกู้ระยะยาว
ในปี 2556 จำ�นวน 380 ล้านบาท ทั้งนี้ยอดเงินกู้ดังกล่าวได้ถูกชำ�ระจนหมดตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2564 แต่การจดทะเบียนไถ่ถอนจำ�นองเสร็จ
สิ้นในเดือน กุมภาพันธ์ 2565

251

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ) ประกอบด้วย
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

หมายเหตุ

(พันบาท)

ค่าซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
ยอดขายที่รอรับรู้รายได้ (Backlog)

43,938

นโยบายตัดจำ�หน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 5 ปี

133,183

นโยบายตัดจำ�หน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 8-29 ปี

89,263

นโยบายตัดจำ�หน่ายโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 3-4 ปี

สัญญาเช่า
บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง
1 - 50 ปี
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
(พันบาท)

ที่ดินและอาคาร

529,498

หมายเหตุ

นโยบายคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้เกณฑ์เส้นตรง
ด้วยระยะเวลา 1 - 50 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าที่ดิน
ที่ มี ก ารจ่ า ยชำ�ระค่ า เช่ า ล่ ว งหน้ า แล้ ว จำ�นวน
279.13 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- บริษัทย่อยสามแห่งในประเทศจีน ได้เข้าทำ�
สัญญาเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 30 ปี 50 ปี และ
45 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2572 2593 และ 2598
และได้จ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำ�นวนเงินรวม
15.1 ล้านเรนมินบิ
- บริษทั ย่อยสองแห่งในประเทศมาเลเซีย ได้เข้า
ทำ�สัญญาเช่าที่ดินสองแห่งเป็นระยะเวลา 50 ปี
ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2598 และ 2606 และได้จ่าย
ค่าเช่าล่วงหน้าเป็นจำ�นวนเงินรวม 30.8 ล้านริงกิต
- บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามได้
เข้าทำ�สัญญาเช่าที่ดินแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา
20 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2575 และได้จ่ายค่า
เช่าล่วงหน้าเป็นจำ�นวนเงินรวม 36,257 ล้าน
เวียดนามดอง

แบบแสดงรายงานประจำ�ปี 2564 (56-1 One Report)
บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

หมายเหตุ

(พันบาท)

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

123,546

นโยบายคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา
5 - 17 ปี

74,608

				

นโยบายคิดค่าเสื่อมราคาโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา
3 - 6 ปี

เครื่องใช้สำ�นักงาน

นโยบายคิดค่าเสือ่ มราคาโดยใช้เกณฑ์เส้นตรงด้วยระยะเวลา 3 ปี

				

ยานพาหนะ

998

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุนของบริษทั ฯ ในธุรกิจต่าง ฯ พิจารณาจากหลายปัจจัย โดยเป้าหมายทางธุรกิจส�ำหรับแผนการลงทุน
ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร รวมถึงยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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เอกสารแนบ 5
		 นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มทีบ่ ริษทั ได้จดั ท�ำในเรือ่ ง
ดังต่อไปนี้
		 1. นโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ ของบริษทั ได้กำ� หนด
			 นโยบายด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
			 ในการปฏิบติงาน
			 - นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี https://www.tipcoasphalt.com/corporate-governance/?lang=th
			 - จรรยาบรรณบริษทั ฯ https://www.tipcoasphalt.com/corporate-governance/code-of-ethics/?lang=th
		 2. อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
			 คณะกรรมการบริษัทฯ
			 https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/?lang=th
			 คณะกรรมการตรวจสอบ
			 https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/audit			 committee/?lang=th
			
			
			
			

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/
corporate-governance-committee/?lang=th
(คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี)

			 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
			 https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/
			 nomination-remuneration-committee/?lang=th
			 คณะกรรมการบริหาร
			 https://www.tipcoasphalt.com/about-tipco-asphalt/board-of-directors-and-sub-committee/executive			 committee/?lang=th
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