
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
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ที่ ทฟ.008 /2559

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 1) สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 

  2) รายงานประจำาปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน

  3) รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

   และนิยามกรรมการอิสระ 

  4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

  5) ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 

  6) คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และ 
   การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  7) แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร ์
ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้  
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ 
วาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

รายละเอียดทั่วไป : 

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้จัดทำารายงานการประชุม 
ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่กฏหมายกำาหนด รวมทั้งได้เผยแพร ่
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipco.net ด้วยแล้ว สำาเนารายงาน การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ : 

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป : 

รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำา ปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงิน  
ตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ : 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558

จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ : 

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558

รายละเอียดทั่วไป : 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งแสดงไว้ใน 
รายงานประจำาปี 2558 และสรุปข้อมูลทางเงินตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว มีความ 
สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป สาระสำาคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จประจำาปี 2558 มีดังต่อไปนี้

หน่วย:บาท

รายการ งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทฯ

รวมสินทรัพย์ 6,714,943,708 2,649,113,691

รวมหนี้สิน 2,734,164,641 1,014,046,009

รายได้จากการขาย 5,337,909,489 2,266,843,958

กำาไรสุทธิ 1,188,467,999 182,967,033

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 2.4627 0.3791

ความเห็นคณะกรรมการ : 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ : 

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2558

รายละเอียดทั่วไป : 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองจะมีจำานวน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้สำารองครบถ้วนตามกฏหมายที่กำาหนดแล้ว บริษัทฯ มีนโยบาย 
จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และจัดสรรตาม 
กฎหมาย

บริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปี 2558 จำานวน 182,967,033 บาท คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น  
0.3791 บาท ตามงบการเงินรวมกำาไรสุทธิเท่ากับ 1,188,467,999 บาท 

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของกำาไรสุทธิ แก่ผู้ถือหุ้น  
482,579,640 หุ้น เป็นจำานวนเงิน 120,644,910 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำาหรับปี 2557 บริษัทฯ ได้งด 
จ่ายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม  
2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุด 
ทะเบียนในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ : 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ 

จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ : 

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดทั่วไป : 

ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำาแหน่งจำานวน 1 ใน 3 กรรมการ 
ที่พ้นจากตำาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำาแหน่ง 
ตามวาระคือ 

1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน  กรรมการ

2. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร  กรรมการ

3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ

4. นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการ 
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ตามหลักเกณฑ์ที ่
ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไวด์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา 
บุคคลที่เหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก แต่คณะกรรมการสรรหาฯ  
จะดำาเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในคร้ังนี้คณะกรรมการมิได้มอบหมาย 
ให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทำาหน้าที่สรรหา เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการท่ีออกตามวาระและคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน สมควรจะได้รับ 
การพิจารณาให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทฯ 
กำาหนดมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และ 
จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วน 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือก 
กรรมการท่ีละตำาแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำาปี 2558 หน้า 91

ความเห็นคณะกรรมการ : 

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ : 

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระท่ี 6  พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2559

รายละเอียดทั่วไป : 

ข้อกำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้คือ

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำางานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการ 
 ตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำารวจ 
ค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม Food and Beverage และกลุ่ม 
อุตสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการ 
สรรหาฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำาหนดค่าตอบแทน 
กรรมการประจำาปี 2559 เท่ากับปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

 1.1 ค่าตอบแทนการทำางาน 

  ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

  กรรมการ เดือนละ 30,000 บาท

 1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำาเนินงาน 

  หากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทน 
  รวมที่คณะกรรมการได้รับท้ังปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
  บริษัท

 1.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ 

  - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 60,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

 กรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 40,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  ปีละ  50,000  บาท

 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน   ปีละ  30,000  บาท

 คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

 อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
 ปรากฏในรายงานประจำาปี 2558 หน้า 86-89
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บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ : 
เห็นสมควรใหเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดตางๆ 
ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : 
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559

รายละเอียดทั่วไป : 
บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัทฯ มานาน 18 ป เพื่อใหการตรวจสอบบัญชีโปรงใสตามการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ตองการใหเปล่ียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป ดังนั้น
ฝายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงไดดําเนินการสรรหาผูสอบบัญชี จํานวน 2 ราย พรอมเปรียบเทียบ
คาธรรมเนียมในการสอบบัญชี และ เปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาบริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2559 บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด 
ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ โดยกําหนดคาตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 
1,350,000 บาท เพ่ิมข้ึนจากป 2558 เปนจํานวนเงิน 150,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดเปรียบเทียบกับ
คาตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแลวเห็นวาเหมาะสม 

นอกจากน้ี บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย อีก 4 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก 
เอฟแอนดบี จํากัด บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด และบริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จํากัด

ในปที่ผานมาบริษัทฯ จายคาสอบบัญชีแกบริษัท บัญชีกิจ จํากัด จํานวน 1,200,000 บาท และคาตอบแทนของ
งานบริการอ่ืน เปนจํานวนเงิน 149,000 บาท

คณะกรรมการเห็นดวยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและแตงตั้งบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีจํานวน 
1,350,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : 
ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงตั้ง นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 
นายณรงค พนัตาวงษ ผูสอบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3315 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ ผูสอบบญัชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,350,000 บาท 

จํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อผานมติ : 
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่าน 
ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะ 
ให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อม  
จดหมายนี้ (เอกสารแนบ 4) ซึ่งท่านสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 5) คำาช้ีแจงวิธีการมอบ 
ฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  
(เอกสารแนบ 6) และแผนที่สถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 7) มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเป็นข้อมูล 
สำาหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติในการเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผูถ้อืหุน้มข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบริษทัฯ และข้อมูลของวาระต่าง ๆ  สามารถส่งคำาถามล่วงหน้า 
ก่อนการประชุมมายังเลขานุการบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600หรือทาง e -mail:  
phicharn@tipco.net

ในวนัประชุม ท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชมุได้ต้ังแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป  
และสามารถซื้ออากรแสตมป์สำาหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ Record Date ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ 
ตาม ม.225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำาส่ังคณะกรรมการ

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำาปี 2558 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์  
   หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net 

  2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของ 
   บริษัทฯ www.tipco.net ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน

เลขานุการบริษัทฯ
โทร 02 273 6813
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร 02 273 6807 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คร้ังที่ 1/2558

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคาร
ทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

• มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 189 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,732,047 หุ้น (16.1076%) 

• มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำานวน 191 ราย ถือหุ้นรวมกัน 116,627,330 หุ้น (34.5285%) 

• มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำานวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,460,582 หุ้น(0.5099%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 383 ราย จำานวนหุ้นที่ถือรวมกัน 246,819,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.1460 ของหุ้นที ่
จำาหน่ายได้แล้วท้ังสิ้นจำานวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงกำาหนดว่าจะต้อง 
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด  
จึงขอเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำากรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ

 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร ประธานอนกุรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ

 4. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ

 5. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการ และ อนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 6. นางอนุรัตน์ เทียมทัน กรรมการ

 7. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการ

 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ

 9. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ

 10. นางลออ เชาวนเมธา กรรมการตรวจสอบ

 11. นายพิจารณ์ สลักเพชร  เลขานุการบริษัท
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นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ และ นายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ ติดภาระกิจที่ต่างประเทศจึง
ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้

ประธานฯ ได้แนะนำาผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายประสงค์ เอมมาโนชญ์  ผู้อำานวยการสายบริหารการเงิน 

2. นายภาณุ เสถียรพจน์  ผู้อำานวยการสายบริหารบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด

1. นายเซอิชิ อูเอโนะ ผู้อำานวยการสายงานปฏิบัติงาน

2. นายพีรพงษ์ อาชวพงษ์สวัสดิ์ ผู้อำานวยการสายธุรกิจคอนซูมเมอร์

3. นางสาวนิธิมา อังอติชาติ  ผู้อำานวยการสายบริหารการเงิน 

และได้แนะนำา นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นางสาวนลินี มินโด ผู้แทนจากบริษัท  
บัญชีกิจ จำากัด ผู้ซ่ึงจะเป็นพยานในการนับคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Bar code มาช่วยในการลง 
ทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชือ่ 
กำากับ ส่วนผู้ท่ีรับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนน 
เห็นด้วยจะนับจากจำานวนเสียงที่เข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จ ขอให้ส่ง 
บัตรลงคะแนนเห็นด้วยทุกใบ เพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นางอัจฉรา ปรีชา  
กรรมการอิสระ และ นางสาวนลินี มินโด ตัวแทนของผู้สอบบัญชี ทำาการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง 
เพื่อบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซด์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม  
2557 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 และจัดทำา 
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาที่กฎหมายกำาหนด รวมทั้ง 
ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net และได้ส่งสำาเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานการการประชุมครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 2 มีข้อความ
เขียนถึงรายการรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนใน บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 202 ล้านบาท เงินจำานวนนี้เข้ามาสู่
บริษัทฯ ทันทีเมื่อมีการปิดบัญชีปี 2556 ในรูปของเป็นรายได้ หรือเป็นกำาไรสุทธิ หรือเป็นการรับรู้ตัวเลข ขอ
ทราบความชัดเจนในเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จะรับรู้ในส่วนของเงินปันผลในรูปเงินสด ส่วน งบการเงินเงินรวม จะรับรู้
กำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขทางบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน 

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 30 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,024,662 หุ้น ทำาให้
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 413 ราย ถือหุ้นรวม 247,844,621 หุ้น

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย 247,671,416 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9301

• ไม่เห็นด้วย  100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000

• งดออกเสียง  173,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0699
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจ�าปี 2557 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ ในรายงาน 
ประจำาปี 2557 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำาคัญให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการรายงานการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. โครงสร้างทางธุรกิจ

2. ผลประกอบการของปี 2557

3. แผนงานและทิศทางในอนาคต

โครงสร้างทางธุรกิจ

1. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) (TF) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจำาหน่ายผลไม้กระป๋อง ส่วนใหญ่ 
 จะเป็น สับปะรด ว่านหางจรเข้ ฟรุตสลัด กะทิ จะส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก 

2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด (TFB) ผลิตและจำาหน่ายนำ้าผลไม้พร้อมดื่ม นำ้าแร่ออรา และชาทีพลัส  
 เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)ถือหุ้น 50% กับ บริษัท ซันโตรี่ เบฟเวอรเรจ  
 แอนด์ ฟู้ด เอเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ถือหุ้น 50%

3. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด(TBC) ผลิตและจำาหน่ายสารสกัดจากพืช สมุนไพร และจำาหน่ายผลไม้สด  
 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% 

4. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด (TRC) เป็นธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจหลักคือ Smoothie Juice Bar โดยใช้ชื่อร้านว่า  
 Squeeze by TIPCO และ รวมถึงธุรกิจ Caterings โดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น 51%  
 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด ถือหุ้น 49%

5. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น  
 24.3%

ผลการด�าเนินงานรวม

ปริมาณและราคาวัตถุดิบที่ส�าคัญ

ธุรกิจผลิตผักและผลไม้ บริษัทฯ ซื้อผักและผลไม้สดเพื่อทำาการผลิตจำานวน 98,212 ตัน ลดลงจากปีก่อน 31.5%  
ราคาเฉลี่ยวัตถุดิบ 6.94 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 44.60% 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจเครื่องดื่ม บริษัทฯ ผลิตเครื่องดื่มพร้อมดื่ม จำานวน 107.84 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.2%

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 5,508 ล้านบาท ลดลง 1.4% 

กำาไรข้ันต้น 1,682 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.0 %

ขาดทุนจากการดำาเนินงานก่อนภาษี 299 ล้านบาท 

รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนใน บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 283 ล้านบาท

ขาดทุนก่อนภาษี 15 ล้านบาท

กำาไรสุทธิ (รวมผู้ถือหุ้นส่วนน้อย) 54 ล้านบาท ลดลง 63.2%

EBITDA 305 ล้านบาท ลดลง 36.2%

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 78 ล้านบาท ลดลง 32.1%

กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ต่อหุ้น 0.1610 บาท ลดลง 32.1%

มูลค่าตามบัญชี 4.83 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.6%

มีการลงทุนรวม 333 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.3% เป็นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อ 
การลดการใช้แรงงาน 

กระแสเงินสดสุทธิ 4.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.0% 

การด�าเนินงาน

• ผลประกอบการ

 - ยอดขายรวม 5,508 ล้านบาท ลดลง 1.4%

 - ยอดขายในประเทศ 3,507.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3%

 - ยอดขายต่างประเทศ 2,000.5 ล้านบาท ลดลง 6% 

 - สัดส่วนธุรกิจต่างประเทศกับธุรกิจในประเทศ 63.7 : 36.3 

 - กำาไรสุทธิรวม 78 ล้านบาท ลดลง 32.1%

• บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

 - อุปทานสับปะรดตกตำ่า ราคาเพิ่มสูงขึ้น

 - ตลาดส่งออกซบเซา

 - ตั้งสำารองสินทรัพย์ด้อยค่าจำานวน 38 ล้านบาท
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• บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ�ากัด

 - ยอดขายรวมเติบโตสูงกว่าการเติบโตของตลาดในปี 2557 

 - นำ้าผักและผลไม้ 100% มีส่วนแบ่งตลาด 43% ยังคงเป็นผู้นำาในตลาด 

 - ตลาดนำ้าแร่ มีส่วนแบ่งการตลาด 23% เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 4%

 - บันทึกด้อยค่าสินทรัพย์จำานวน 191.6 ล้านบาท 

• บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ�ากัด 

 - ปรับโมเดลของสาขา เน้นยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย 

 - ลดสาขาที่ไม่ทำากำาไร 

• บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด 

 - ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์ “ หอมสุวรรณ” เพิ่มขึ้น 50% 

 - พัฒนาผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสารสกัดและใยอาหาร 

พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ

“นำาสุขภาวะท่ีดีสู่สังคม” (Bring wellness to society)

ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร

 - เกษตรกรรม

 - แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 - การสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ร่วมและของเสียจากกระบวนการผลิต

2. ธุรกิจคอนซูมเมอร์

 - ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

 - ธุรกิจอาหารฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

 - ธุรกิจรีเทล

3. ธุรกิจบริการ

 - ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม

 - ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์

 - ธุรกิจด้านบริการการศึกษา
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ประเด็นปัญหาธุรกิจผลิตภัณฑ์สับปะรดในประเทศไทย

1. วัตถุดิบ

 - ความไม่แน่นอนของผลผลิตและคุณภาพ

 - รายได้ของเกษตรกรขึ้นกับราคาตลาด

 - พื้นท่ีเพาะปลูกค่อนข้างกระจายตัว

 -ขาดผู้นำาในการพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2. กระบวนการผลิต

 - สับปะรดเน่าเสียได้ง่าย ต้องรีบแปรรูป

 - ใช้แรงงานคนมาก

 - ค่าแรงขั้นตำ่าที่สูงขึ้น

3. ผลิตภัณฑ์

 - เป็น Commodity

 - เป็นการขายล่วงหน้าบางส่วน โดยอาศัยการเก็งกำาไร

แนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจผลิตภัณฑ์สับปะรด

1. วัตถุดิบ

 - เกษตรแบบพันธสัญญาในรูปแบบใหม่

 - วิจัยและพัฒนาเทคนิคการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง

 - สร้างทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบ

2. กระบวนการผลิต

 - เครื่องจักรมาใช้แทนคนในการทำางาน (Mechanization)

 - ลดการผลิตที่มีลักษณะเฉพาะแก่ลูกค้าบางรายและมุ่งเน้นการสร้างความเป็นมาตรฐาน

3. ผลิตภัณฑ์

 - สร้างความแตกต่างจากตัวบรรจุภัณฑ์และรสชาติ

 - สร้างโอกาสจากการขายโดยเชื่อมโยงผู้ซื้อกับชาวไร่
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ประเด็นค�าถามล่วงหน้าท่ีส�าคัญจากนักลงทุน

ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม

1. อยากจะทราบสถานการณ์ของผลผลิตของสับปะรดของทางบริษัทว่าเป็นอย่างไรในด้านปริมาณที่ผลิตได้  
 และราคาจำาหน่ายของสับปะรดสด รวมถึงมีการปรับราคาจำาหน่ายอย่างไร

2. ราคาสับปะรดสูงถึง 10 บาท/กิโลกรัม จะส่งผลให้บริษัทแม่ต้องขาดทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่

3. ปกติบริษัททำาสัญญาขายสับปะรดกระป๋องล่วงหน้า 6-12 เดือน ราคาวัตถุดิบสับปะรดกลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
 บริษัทจะจัดการกับต้นทุนอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : ในภาพใหญ่บริษัทฯ การดำาเนินงานทางธุรกิจจะไม่ยึดติดกับกรอบเดิมในปัจจุบัน ในระยะสั้นบริษัทฯ ยังคง 
ได้รับผลกระทบ แต่ในปี 2558 คาดการณ์ว่าผลประกอบการจะดีขึ้น

ธุรกิจคอนซูมเมอร์

1. นำ้าดื่มออรามีส่วนเก่ียวข้องกับ บริษัทแม่หรือไม่ หรือต้ังแต่กระบวนการผลิตถึงการขายเป็นของบริษัท ทิปโก้  
 เอฟแอนด์บี จำากัด

2. หลังจากเพิ่มกำาลังการผลิตนำ้าแร่ตราออราแล้ว ปัจจุบันกำาลังการผลิตยังเพียงพอกับยอดขายหรือไม่ ปัจจุบัน 
 ใช้กำาลังการผลิตเท่าใด 

3. Suntory Tea Plus(ชาอู่หลง) บริษัทตั้งเป้า market share ปี 2558 ในตลาดชาเขียวกี่%

4. ในแบบ 56-1 ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด ใช้กำาลังการผลิตสูงถึง 80% แล้ว บริษัทมีแผน 
 จะขยายกำาลังการผลิตหรือไม่ และปัจจุบัน(ไตรมาส/2558) บริษัท ใช้กำาลังการผลิตเท่าใด

5. ในปี2557 หากนับเฉพาะยอดขาย F&B มีมูลค่าเท่าใด และแบ่งเป็นการขายไปต่างประเทศกี่เปอร์เซ็นต์  
 ปัจจุบันยอดขายไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายส่วนนำ้าผลไม้ 
 ในต่างประเทศก่ีเปอร์เซ็นต์

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. นำ้าแร่ตราออรา ผลิตโดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด มีโรงงานอยู่ที่ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดจำาหน่าย 
 โดย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จำากัด

2. กำาลังการผลิตนำ้าแร่ปัจจุบันมีกำาลังการผลิตเพิ่ม 140% จากกำาลังการผลิตเดิม เพื่อรองรับธุรกิจนำ้าแร่มีการ 
 เติบโตอย่างต่อเนื่อง

3. ชาอูห่ลง บรษิทัไม่ได้แข่งขนัในตลาดชาเชยีว บริษทัจะทำาตลาดเน้นเร่ืองสุขภาพทีดี่มีคุณประโยชน์ต่อผู้บรโิภค

4. ปัจจุบัน บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด มีกำาลังผลิตที่เพียงพอต่อการเติบโตในอนาคต

5. มียอดขายไปต่างประเทศมากกว่า 15%
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

อื่นๆ

1. ปี2557มีการตั้งด้อยค่าเครื่องจักรและสินค้า 229 ล้าน เป็นส่วนของ บ.F&Bหรือไม่? หรือเป็นส่วนของ 
 บริษัทแม่ เหตุใดต้องตั้งค่าเผื่อ , แล้วปีนี้จะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเช่นนี้อีกหรือไม่

2. บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมอยู่จำานวนเท่าไร และ ภาระดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายต่อปีเท่าไร

3. ปีก่อน TIPCO Retail(Squeeze Juice Bar) ขาดทุนหรือไม่ หากขาดทุนบริษัทมีแนวทางในการฟื้นธุรกิจของ  
 Tipco Retail อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : 

1. ในปี 2558 ไม่มีค่าใช่จ่ายพิเศษที่เป็นสาระสำาคัญ

2. บริษัทฯ มีเงินกู้ยืม 2,200 ล้านบาท มีภาระดอกเบี้ย 83 ล้านบาทต่อปี

3. ธุรกิจ Retail ในปีท่ีแล้วเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาด ธุรกิจจากนี้ไปจะเป็นการเติบโต 
 ในอนาคตและจะก้าวไปสู่ธุรกิจ Retail ในรูปแบบอื่น 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

นางศิริพร ขัตตพงษ์ เป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ถาม : การเปล่ียนแปลงพันธกิจใหม่ จะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่กระทบมากนัก การเติบโตของแต่ละธุรกิจใหม่จะค่อยๆ ทำา เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่าย 
เพิ่มข้ึนอย่างหวือหวา ปีที่แล้ว ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากรายการ ค่าใช้จ่าย shut down ของโรงงาน  
นำามาบันทึกในรายการค่าใช้จ่ายในการบริหาร

นายประเสริฐ์ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม : 

1. จากที่ขยายตลาดนำ้าผลไม้ที่เกาหลีประสบความสำาเร็จ อนาคตมีแผนจะขยายไปตลาดต่างประเทศที่อื่น 
 อย่างไร

2. ประเทศญี่ปุ่นนิยมดื่มนำ้าผลไม้หรือไม่ บริษัทฯ จะให้ Suntory ในฐานะที่เป็น partner ช่วยขยายตลาดได ้
 หรือไม่

3. ในตลาดโลก demand / supply ของสับปะรดกระป๋องเป็นอย่างไร

4. บริษัทฯ ไปทำา contract farming ในต่างประเทศได้หรือไม่
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กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : 

1. การขยายนำ้าผลไม้ไปต่างประเทศ อยู่ในแผน โดยจะทำาการเลือกตลาด และนำานำ้าผลไม้ ที่เป็น brand  
 ทิปโก้ไปขาย ส่วนในเกาหลี ที่ brand ทิปโก้เป็นที่รู ้จัก ทิปโก้จะนำาผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็น brand ทิปโก ้
 ไปขายมากขึ้น

2. กับ Suntory บริษัทจะพิจารณาดูว่า Suntory มีจุดแข็งที่ไหน ที่จะได้ประโยชน์ เช่น ขณะนี้ได้มีการคุย 
 ท่ีจะใช้ distributor ของ Suntory ที่มีอยู่ในหลายๆ ประเทศ ช่วยกระจายสินค้าให้ทิปโก้

3. ตลาดสบัปะรดกระป๋อง ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอนัดับหนีง่ของโลก, อนัดับทีส่อง คือ ฟิลิปปินส์, อนัดับทีส่าม  
 คือ อินโดนีเซีย แต่ละประเทศ มี business model ที่แตกต่างกัน

 ฟิลิปปินส์ : มีทั้ง farming และ Brand ของตัวเอง

 อินโดนีเซีย : มี farming ของตัวเอง แต่ไม่มี brand ของตัวเอง เป็นการผลิตและขายแบบ OEM

 ประเทศไทย : ไม่มทีัง้ farming ของตวัเอง และไม่มี Brand เป็นของตัวเอง จะเป็นการผลิตและขายแบบ OEM

นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ ผู้ถือหุ้น 

ข้อเสนอแนะ : 

1. เสนอให้บริษัททำาตลาด กระเช้า เน้น เพื่อบำารุงสุขภาพ (ทดแทนที่คนนิยมให้รังนก)

2. เสนอให้บริษัท ทำา sticker line จะได้ดูทันสมัย

นายธนพล หวังธีระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. แนวทางการเติบโตของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด เป็นอย่างไร

2. การที่บอกว่าบริษัทจะโตไปทาง e-commerce ได้คำานึงถึงจุดอ่อน-จุดแข็งอะไรบ้าง เนื่องจากการขยายไปยัง 
 ธุรกิจใหม่ๆ ทำาได้ยาก

3. เสนอว่าควรหาแนวทางสนับสนุนให้คนไทย นิยมดื่มนำ้าผลไม้ โดยเน้นทาง emotional บ้าง นอกเหนือไปจาก 
 ท่ีเน้นเรื่องสุขภาพกาย และควรหาแนวทางทำาให้รู้สึกว่า Tipco เป็น brand ที่อายุน้อย โดยนำา innovation  
 มาใช้ให้มากขึ้น

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : 

1. ธุรกิจนำ้าผลไม้ ต้องหาทางที่จะเพิ่มการบริโภค โดยเปลี่ยนแนวคิดของคนไทยที่คิดว่าการดื่มนำ้าผลไม้ เพื่อ  
 refreshment ซึ่งจะทำาให้เป็นการดื่มเป็นครั้งคราว ไม่ได้ดื่มเป็นประจำา โดยการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ 
 พฤติกรรมนี้ จะต้องใช้การสื่อสารเพิ่มมากขึ้น

2. การทำาธุรกิจ e-commerce จะเป็นการหาพันธมิตร เข้ามาดำาเนินธุรกิจร่วมกัน อาจเป็น SME ที่มีแนวคิด 
 เหมือนกันในการทำาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

นายวิศิษฎ์ พัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม :

1. การท่ีสับปะรดขาดแคลน บริษัทจะมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือไม่ หากผลิตได้ไม่เพียงพอ

2. การทำา contract farming บริษัทได้ตั้งเป้าหรือไม่ว่า จะได้ผลผลิตกี่ % ของความต้องการใช้

3. สับปะรดหอมสุวรรณ คนอื่นปลูกได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ผู้ผลิตในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนเหมือนกันหมด เป็นไปได้ที่ลูกค้าจะย้ายไปซ้ือจากประเทศอื่น  
 เน่ืองจาก ประมาณ 90% ของลูกค้ามาจากประมาณ 20 ประเทศ ขณะนี้บริษัทใช้กลยุทธ์ เลือกที่จะ focus  
 ท่ี strategic countries คือเลือก focus ประเทศน้อยลง แต่เลือกประเทศที่มีศักยภาพ

2. Contract farming เดิม มีประมาณ 1,000 ราย เนื้อที่ประมาณ 60,000 ไร่ ซึ่งในอนาคต บริษัทฯ วางแผนไว้ว่า  
 จะลดจำานวนไร่ลงเหลือ 20,000 ไร่ โดยมีชาวไร่เป็นสมาชิก 400 ราย ซึ่งน่าจะเป็น capacity ที่เหมาะสม  
 (optimal) ที่สุด ที่บริษัทจะสามารถ control ได้ โดยตั้งเป้าไว้ว่า new contract farming จะได้ผลผลิต  
 ท้ังหมด ประมาณ 70 % ของความต้องการใช้

 นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะดึงลูกค้ารายใหญ่มา ทำา contract กับชาวไร่โดยตรง เพื่อตกลงราคากัน 
 ไว้เลย

3. สบัปะรดพนัธุห์อมสวุรรณ เป็นการสร้าง brand ของทปิโก้ การปลกูและดแูลรกัษาทำาได้ค่อนข้างยาก ต้นทุนสงู  
 ชาวไร่ทั่วไปจะทำาได้ยาก

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  

2557

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำาปี 2557 สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 รวมทั้งรายละเอียดทางบัญชี ที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำาปี 2557 หน้า 96-149  
และได้จัดทำาสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้  
เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสาระสำาคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และ 
บริษัทฯ ย่อย ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน              (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,480 2,158 553 1,047

สินทรัพย์รวม 5,521 6,159 2,747 3,201

เงินกู้รวม 2,201 2,459 1,143 1,374

หนี้สินรวม 2,766 3,351 1,297 1,615

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 483 483 483 483

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ใหญ่ 2,330 2,347 1,450 1,586

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,755 2,808 1,450 1,586

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ              (หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,508 5,588 2,113 2,268

ต้นทุนขายและบริการ 3,825 4,030 2,009 2,162

กำาไรขั้นต้น 1,682 1,558 104 106

รายได้อื่น 340 306 152 187

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (1,967) (1,794) (317) (277)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (41) (30) (28) (30)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (83) (89) (51) (55)

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 283 202 - -

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ (15) 153 (177) (70)

กำาไรสุทธิ 54 147 (133 (76)

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ใหญ่ 78 114 (133) (76)

กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.1610 0.2371 (0.2756) (0.1578)
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเก่ียวกับงบการเงิน

นายประเสริฐ์ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น 

ข้อเสนอแนะ : เนื่องจากทิปโก้เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น่าจะหาเงินทุนด้วยการเพิ่มทุน  
อาจเป็นการเพิ่มทุนทางอ้อม ด้วยการออก warrant

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ :

1. บริษัทควรออกค่าอากรสแตมป์ สำาหรับหนังสือมอบอำานาจการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กับ ผู้ถือหุ้น

2. ตามงบการเงิน บริษัท มีกำาไรที่ยังไม่ได้จัดสรรอยู่น่าจะจ่ายเงินปันผลได้

3. บริษัทไม่ควรออก warrant เพราะการออก warrant จะเป็นภาระของบริษัทในอนาคต ถ้าคนใช้สิทธิแปลง  
 warrant เป็นหุ้นมาก กำาไรต่อหุ้นจะลดลง

ถาม :

1. การได้รับสิทธิ BOI บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ 8 ปี หลังจาก 8 ปี บริษัทจะได้ต่ออีก 5 ปี หรือไม่

2. การได้สิทธิประโยชน์ จาก BOI ได้เป็นสัดส่วนเท่าใด เป็นจำานวนจากเงินลงทุนใช่หรือไม่ และขอให้เปิดเผย 
 ในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าบริษัทใช้สิทธิไปแล้วเท่าไหร่ เหลืออยู่เท่าไหร่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. บริษัทได้สิทธิประโยชน์ BOI 8 ปี ไม่ได้ต่ออีก 5 ปี

2. การได้สิทธิประโยชน์ BOI ได้ไม่เกินเงินลงทุน ส่วนเรื่องเปิดเผยเพื่อเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ และ 
 สิทธิประโยชน์ที่เหลือ บริษัทขอรับไปพิจารณา 

นายวิศิษฎ์ พัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ : หากบริษัทจ่ายเงินปันผลไม่ได้ น่าจะออก warrant ให้ผู้ถือหุ้น

นายสุริยา ธีรธรรมาสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม : 

1. ชาอู่หลง มี market share เท่าไหร่ ใครเป็นผู้นำาในตลาด

2. การส่งออกสับปะรดไปยุโรป ได้รับผลกระทบจากค่าเงินยูโร ที่อ่อนค่าหรือไม่
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กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ตลาดชาเพื่อสุขภาพ มีมูลค่าตลาดน้อย ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ทิปโก้มีส่วนแบ่งตลาดเป็น อันดับหนึ่งใน 
 ตลาดชาเพื่อสุขภาพ โดยมี market share อยู่ที่ 33%

2. การขายไปยุโรป ตกลงราคาเป็น USD โดยหลีกเลี่ยงการใช้สกุลยูโร ที่มีความเสี่ยงมาก

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมคือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 111 ราย ถือหุ้น
รวมกัน 1,278,573 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 524 ราย ถือหุ้นรวม 249,123,194 หุ้น

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจ�าปี  
2557 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย 248,933,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9241

• ไม่เห็นด้วย 6,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0024

• งดออกเสียง 183,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0735

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2557

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

การพิจารณาจัดสรรก�าไร

ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัฯ มหาชนจำากดั บรษิทัฯ ต้องจัดสรรกำาไรสทุธิประจำาปีไว้เป็นทนุสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  
ของกำาไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน 
จดทะเบียน 

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนดแล้วคือจำานวน 50 ล้านบาท

การพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลัง
จัดสรรตามกฎหมาย

ในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำานวน 133,012,722 บาท หรือขาดทุน 0.2756 
บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุน 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ในปี 2556 บริษัทฯ งดจ่ายปันผลเนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท และ ในปี 2555 
บริษัทฯ มีกำาไรแต่จำาเป็นต้องงดจ่ายเงินปันผลด้วยเหตุที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญากับสถาบันการเงิน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2557 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ

ข้อเสนอแนะ : ตามที่บริษัทแจ้งว่า สาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องมาจากติดเงื่อนไขกับธนาคาร 
ท่ีให้เงินกู้ ให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าวให้ผุ้ถือหุ้นทราบด้วย

นายประเสริฐ์ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น 

ข้อเสนอแนะ : เสนอให้จ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม คือ  
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้น
รวมกัน 4,495 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 525 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,689 หุ้น

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย  249,086,989  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9837

• ไม่เห็นด้วย   28,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0114

• งดออกเสียง  12,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0049

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งพ้น 
จากตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

2. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการ

3.  นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ

4.  นางลออ เชาวนเมธา กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา 
คัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่  
3 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำาหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหา 
บุคคลท่ีเหมาะสมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ  
จะดำาเนินการสรรหากรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

เนื่องด้วย นางลออ เชาวนเมธา ได้แจ้งไม่ประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระในการประชุม 
ผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี คณะกรรมการจึงพิจารณาว่า กรรมการที่ออกตามวาระอีก 3 ท่าน สมควรจะได้รับการพิจารณา 
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เนื่องจากมี
คุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำาหนด คือ

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

3. เป็นผู้ท่ีมีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย 

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำาปี 2557  
หน้า 64-65 และแสดงบนจอภาพในขณะนี้ 

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการทีละตำาแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำาแหน่ง โดยใช ้
คะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ที่ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
ในตำาแหน่งนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำาแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก  
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ 

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 23 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา  
เข้าประชุมคณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำาแหน่งที่ 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก 
นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการ 

นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการมาแล้ว 3 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุม 
คณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนายไพศาล พงษ์ประยูร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำาแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก  
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ 

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุม 
คณะกรรมการครบทั้ง 16 ครั้ง

ประวัติของนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้น 
รวมกัน 105 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 527 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,794 หุ้น

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) เลือก นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ 
 มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย  248,748,889 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8479

• ไม่เห็นด้วย   370,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.1485

• งดออกเสียง  8,905  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0036

2) เลือก นายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นที่มาประชุม และ 
 มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย 249,108,889 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9924

• ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000

• งดออกเสียง  18,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0076
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3) เลือก นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ 
 มีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย  249,108,889 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9924

• ไม่เห็นด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

• งดออกเสียง  18,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0076

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติลดจ�านวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน

ประธานฯ ได้แถลงต่อทีป่ระชมุว่า ด้วยนางลออ เชาวนเมธา ไม่ขอประสงค์เป็นกรรมการการอกีวาระหนึง่ และ บรษิทัฯ  
มีความเห็นว่ามีกรรมการ 11 ท่าน เพียงพอต่อการบริหารงานในอนาคต จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอเสนอลด 
จำานวนกรรมการเหลือ 11 ท่านจากเดิม 12 ท่าน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติลดจำานวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน  
ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1ใน3 ของกรรมการทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายนามดังนี้ 

 1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  ประธานกรรมการ

 2. นางอนุรัตน์ เทียมทัน  กรรมการ 

 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ

 4. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ

 5. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ

 6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการ

 7. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ

 8. นายชลิต ลิมปนะเวช  กรรมการอิสระ

 9. นางอัจฉรา ปรีชา  กรรมการอิสระ

 10. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ

 11. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้น ซักถาม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม  
คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้น 
รวมกัน 100 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 528 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,894 หุ้น
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขอ�านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง 
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย 249,115,689 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9951

• ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

• งดออกเสียง 12,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0049

วาระท่ี 7 พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2558

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำางานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอด 
 เวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติ หน้าที่ 

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำารวจ 
ค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่ม 
อุตสาหกรรมท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะเหมาะสมดี 

คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการให้พิจารณาเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2558 เท่ากับปี 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำาปี 2558 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 1.1 ค่าตอบแทนการทำางาน

  - ประธานกรรมการ  เดือนละ 40,000 บาท

  - กรรมการ เดือนละ 30,000 บาท

 1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำาเนินงาน

  - หากบริษัทฯ มีผลการดำาเนินงานที่ดี ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของ 
   ค่าตอบแทนรวมที่คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
   ของคณะกรรมการ
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 1.3 สิทธิอื่นๆ

  - ไม่มี -

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 60,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

 - กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 40,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

3. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 - ประธานอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  ปีละ 50,000 บาท

 - อนุกรรมการ      ปีละ 30,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากบริษัทฯ ย่อย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ อำานาจหน้าท่ีของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว ้
ในรายงานประจำาปี 2557 หน้า 64-67

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำางาน  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำาเนินงาน ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุม  
คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม รวมทั้งผู้ถือหุ้น 
ที่เป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ว่า การพิจารณา 
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลักการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพื่อตัวบุคคล 

การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท�างาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2557 ได้ฉายอยู่บน 
จอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเว้น นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร 
และ นายชลิต ลิมปนะเวช ติดภาระกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม 1 ครั้ง 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

การพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำาเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2557 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำาเนินงาน

การพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 
2557 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำารงตำาแหน่ง 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

การพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของอนุกรรมการฯ 
แต่ละท่านในปี 2557 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ อนุกรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระที่ท่านดำารง
ตำาแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 6 ราย ถือหุ้น
รวมกัน 100 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 534 ราย ถือหุ้นรวม 249,182,217 หุ้น

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท�างาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น 
 ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย  249,108,612 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9705

• ไม่เห็นด้วย   16,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0065

• งดออกเสียง  57,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0230

2) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด�าเนินงาน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
 ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

• เห็นด้วย  249,098,512 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9664

• ไม่เห็นด้วย   21,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0087

• งดออกเสียง  62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0249

3) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา 
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย  249,114,812 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9728

• ไม่เห็นด้วย   5,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0023

• งดออกเสียง  62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0249
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4) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
 ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย  249,120,412 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9751

• ไม่เห็นด้วย   100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000

• งดออกเสียง  62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0249

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2558 และก�าหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้ คือ

1. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นสำานักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี ที่เชื่อถือได้

3. มีช่ือเสียงและประวัติการทำางานที่ดี

4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ บัญชีกิจ จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทฯ  
ย่อยต่อเนื่องมานานถึง 18 ปี แต่ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน ตรวจสอบ และแสดง 
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมแล้วไม่เกิน 5 รอบบัญชีติดต่อกัน ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เหมาะสมท่ีจะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 เพราะมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนด และผลงานตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมาเป็นที่พอใจ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทฯ  
บัญชีกิจ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2558 ดังต่อไปนี้ 

1. นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2889 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 ในระหว่างปี 2544-2547 , ปี 2551-2552และ ปี 2556-2557) 

2. นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
 ในระหว่างปี2540-2543,2548-2550 และปี 2553-2555)

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
 ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

การพิจารณาก�าหนดค่าสอบบัญชี 

สำานักงานบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จำากัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นเงิน 1,200,000 บาท  
เพิ่มจากปี 2557 จำานวน 65,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5.73% คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีนี้กับของบริษัทฯ ในธุรกิจอาหารในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เห็นว่าค่าบริการของ 
สำานักงานบัญชีกิจ เหมาะสมและเป็นราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่จะกำาหนด 
ค่าสอบบัญชีประจำาปี 2558 เท่ากับ 1,200,000 บาท

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำานวน 1,135,000 บาทแล้ว บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น 
ให้แก่บริษัทฯ บัญชีกิจ จำากัด เป็นจำานวน 143,000 บาท

บริษัทฯ บัญชีกิจ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อย อีก 4 บริษัทฯ คือ

1) บริษัทฯ ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด

2) บริษัทฯ ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด

3) บริษัทฯ ทิปโก้ รีเทล จำากัด

4) บริษัทฯ ทีเอฟบี ดิสทริบิวชั่น จำากัด

ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยสำาหรับปี 2558 รวมเป็นเงิน 1,430,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท ในปีที ่
ผ่านมานอกจากค่าสอบบัญชีจำานวน 1,425,000 บาท แล้ว บริษัทฯ ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก ่
บริษัทฯ บัญชีกิจ จำากัด เป็นจำานวน 177,000 บาท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทฯ บัญชีกิจ จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี 
ประจำาปี 2557 และกำาหนดค่าสอบบัญชี จำานวน 1,130,000 บาท 

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าสอบบัญชี  
และได้แจ้งว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อเป็นมติของที่ประชุมทั้ง 2 หัวข้อ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา 
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 1 ราย ถือหุ้น 
รวมกัน 2,000 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 536 ราย ถือหุ้นรวม 249,184,517 หุ้น

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) แต่งตั้งส�านักงานสอบบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จ�ากัด โดยนางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม และ/หรือ นายพรชัย  
 กิตติปัญญางาม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
 และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
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• เห็นด้วย 249,161,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9907

• ไม่เห็นด้วย   1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0004

• งดออกเสียง  22,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0089

2) ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2558 เป็นจ�านวนเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา 
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย  249,121,512 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9747

• ไม่เห็นด้วย   1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0004

• งดออกเสียง  62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0249

วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจง ดังต่อไปนี้

นายธนพล หวังธีระประเสริฐ์ ผู้ถือหุ้น 

ข้อเแนะน�า : ตามท่ีได้สอบถามผู้คนหลายราย มีความเห็นว่า packaging ของ aura เชยมาก ควรพิจารณา 
ปรับเปลี่ยน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำาถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งหมด และกรอก 
แบบประเมินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำาหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะแสดงใน www.tipco.net ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ                  ประธานที่ประชุม

(นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ               ผู้บันทึกการประชุม

(นายพิจารณ์ สลักเพชร)

เลขานุการบริษัท



บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

สรุปขอมูลทางการเงิน

จากรายงานประจําป 2558
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2558 2558 2557 2557 2556 2555 2554 2553

2.4627 0.3791 0.1610 (0.2756) 0.2371 0.4588 0.7121 0.3045

2.4627 0.3791 0.1610 (0.2756) 0.2371 0.4588 0.7121 0.3045

(126,039)

(133,013)

21.2 6.4 0.8 (2.5) 2.7 3.6 4.9 4.1

7.1 46.2 39.8 (23.2) 29.9 11.9 5.3 13.9

0.8 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8 1.0 0.9

0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4

0.7 0.6 1.0 0.9 1.2 1.3 1.4 1.3
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2558

2558

2558

2557

2557

2557

2556

2556

2556

5,337,909

5,507,795



122
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124
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(73,900,864) (74,686,161)

(31,213,680) (1,781,896)
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(1,430,457,736) (1,490,144,806) (87,298,079) (75,080,824)

(489,103,384) (518,108,243) (211,600,063) (215,077,656)

(1,340,659) (229,272,680) (1,340,659) (37,628,708)

(59,018,771) (83,415,143) (34,980,595) (50,891,328)

(11,805,200) (5,974,750)
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(9,808,276) (3,812,523)

(15,051,679)

(517,892) (445,474)

(517,790) (517,790)

(133,012,722)

(9,531,645) (23,965,334)

(135,466,110)

(9,531,645) (25,934,349)

(135,466,110)

(0.2756)
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(7,226) (77,825,668)

(15,881)
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(74,183,574) (74,183,574)

(9,804,000) (9,804,000)

(414,232) (15,201,174) (14,604,544) (25,934,349)

(6,165,499) (6,165,499) (6,165,499)

(9,531,644)
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(15,050,065) (176,930,341)

(30,971,607) (33,066,226)

(7,210,016) (7,210,016)

(337,653) (12,146,589) (222,973) (7,154,131)

(4,770,430) (4,770,430)

(7,671,250) (10,313,750)

(68,676,786) (48,486,678) (513,475)

(222,003,996) (46,917,164)

(1,216,173,249) (283,450,214)

(65,572) (94,656) (725,423) (1,549,244)
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(391,948,891) (122,065,254)

(130,394) (1,688,552) (841,599)

(338,296,823) (68,815,714)

(1,045,487) (656,601)

(3,409,073) (17,242,507) (3,254,793) (17,242,507)

(60,251,672) (87,388,824) (35,714,547) (52,328,501)

(14,846,332) (6,874,515) (1,474,410) (2,086,826)

(63,357) (79,831)

(114,867,381) (270,092,020) (27,897,060) (168,166,056)

(6,167,227) (214,400) (4,051,043) (170,900)
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(1,820,694) (2,645,102) (4,754,078)

(162,724,615) (265,000,000) (370,000,000)

(5,863,576)

(4,609,931) (4,687,980) (3,702,729) (3,621,798)

(234,769,231) (479,538,462) (149,000,000) (278,000,000)

(9,804,000)
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2558 2557 2556

% % % 2558/
2557

2557/
2556

(401,777.02)
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2558 2557 2556

% % % 2558/
2557

2557/
2556

(401,777.02)
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55

2558 2557 2556

63,737.55 182,704.42 194,868.32

5,858.95 5,707.05 7,388.74

7,671.25 4,770.43 10,067.85

19,681.40 14,916.78 -

30,972.12 - 45,807.88

70,819.84 - -

57.55 94.66 99.75

53,700.82 42,345.72 47,379.40

252,499.49 250,539.05



56



57

1,188,478 77,693 114,415



58

1,190,741.55 -15,050.07 152,568.26

-1,010,292.57 309,762.73 100,183.07

-120,829.28 202,318.03 -100,572.38

497,030.69

249,490.67

-274,424.47

12.41 -12.56 93.20

34,698.32 4,743.24 -9,785.19

41,657.23 36,913.99 46,699.18

76,355.55 41,657.23 36,913.99



59รายงานประจำาปี 2558
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง 2558 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.8 0.7 0.7

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 21.2 0.8 2.7

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.7 1.0 1.2

ในปี 2558 อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน ปรับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 0.8 เท่า จากป ี

ก่อนหน้าที่ 0.7 เท่า โดยเป็นการเพิ่มสูงขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียน อาทิเช่น ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น นอกจาก 

นั้นแล้วในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน ปรับลดลงเล็กน้อยจากการชำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น 

จากสถาบันการเงิน 

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ยเพิ่มสูงข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญเป็น 21.2 เท่า จาก 0.8 เท่า มาจาก 

บริษัทฯ มีกำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นเป็น 1,249.76 ล้านบาท จาก 68.37 ล้านบาท 

ในปี 2557

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นปรับลดลงอย่างมีนัยสำาคัญเป็น 0.7 เท่า จาก 1.0 เท่า โดยมีสาเหตุหลัก 

มาจากการปรับเพิ่มสูงขึ้นของกำาไรสะสมในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น 3,081.06 ล้านบาท จาก 1,892.59 ล้านบาท 

ในปี 2557 ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3,980.78 ล้านบาท จาก 2,754.98 ล้านบาท นอกจากน้ันแล้ว  

ในส่วนของหน้ีสินรวมปรับลดลงเหลือ 2,734.16 ล้านบาท จาก 2,766.49 ล้านบาท

ความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราส่วน 2558 2557 2556

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 33.3% 3.3% 4.9%

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้น (เท่า) 31.9% 32.2% 27.9%

อัตรากำาไรสุทธิ (เท่า) 22.3% 1.4% 2.0%

อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ ้นในปี 2558 ปรับเพิ่มเป็นร้อยละ 33.3 เนื่องจากกำาไรสุทธิในส่วนที่เป็น 

ของบริษัทใหญ่เติบโตขึ้นเป็น 1,188.47 ล้านบาท

อัตรากำาไรข้ันต้นในปี 2558 ปรับลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวในประเทศ

อัตรากำาไรสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญเป็นร้อยละ 22.3 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2557 เป็นผล 

จากการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
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2558 2557 2556
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2558 2557 2556



33การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล : นางอนุรัตน์ เทียมทัน

ประเภทกรรมการ :	 กรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ

ต�าแหน่ง : 	 กรรมการ

อายุ : 	 	 66	ปี

สัญชาติ :  ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : 
M.Sc.(Biochemistry) The American University, Washington, D.C., USA
วทบ.	สาขาวิชาเคมี	(เกียรตินิยม)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
2547    Director Certification Program (DsCP)
2544   Chairman Program 2000

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นปัจจุบัน :
บริษัท	ถนอมวงศ์บริการ	จ�ากัด
บริษัท	สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล	จ�ากัด
บริษัท	รวมทรัพย์สิน	จ�ากัด
บริษัท	ทิปโก้	ทาวเวอร์	จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน : 
ปี	2556-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)	

ปี	2551-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไบโอเท็ค	จ�ากัด

ปี	2546-2556		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	จ�ากัด	(มหาชน)

ปี	2546-2556		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จ�ากัด	(มหาชน)

ปี	2546-2556		 ประธานกรรมการ	บริษัท	ถนอมวงศ์บริการ	จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 30,966,765	หุ้น	คิดเป็น	6.42%

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเนือ่งกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :-ไม่มี-

การเข้าประชุม :	การประชุมระหว่างด�ารงต�าแหน่งตามวาระเมษายน	2556-เมษายน	2559	

การประชุม จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 17/17

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ	:	 23	ปี	(2535-ปัจจุบัน)

เอกสารแนบ	3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อ 

ต�าแหน่ง :   กรรมการ

อายุ :   62 ปี

สัญชาติ :  ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท :   MBA The American University, Washington DC, USA

ปริญญาตรี :   B.S. Boston University, Boston, Massachusetts, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

2556    Director Accreditation Program (DAP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน : 

บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด

บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด

บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด

บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด

ประสบการณ์การท�างาน :

ปี 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์ทรานสปอร์ตแอนด์เทอร์มินอล จำากัด
ปี 2531-ปี 2543 กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 48,437,398 หุ้น คิดเป็น 10.04%

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเนือ่งกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุม : การประชุมระหว่างดำารงตำาแหน่งตามวาระเมษายน 2556-เมษายน 2559 

การประชุม จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 16/17

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 19 ปี (2539-ปัจจุบัน)



35การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล : นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อ

ต�าแหน่ง :  กรรมการ

อายุ :   63 ปี

สัญชาติ :  ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา : 

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจาก Babson College, Wellesley, MA, U.S.A

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 

2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

2557 National Director Conference

2556 Director Certification Program (DCP)

2546 Director Accreditation Program (DAP)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน : 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน : 

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด

ประสบการณ์การท�างาน : 

ปี 2551-ปัจจุบัน กรรมการ/บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด

ปี 2548-ปัจจุบัน กรรมการ/บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) 

ปี 2544-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่/บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

ปี 2529-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

ปี 2523-2529  ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ/ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทเป

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 11,599,846 หุ้น คิดเป็น 2.4%

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เก่ียวเนือ่งกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

การเข้าประชุม : การประชุมระหว่างดำารงตำาแหน่งตามวาระเมษายน 2556-เมษายน 2559 

การประชุม จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 17/17

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 10 ปี ( 2548-ปัจจุบัน)
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ชื่อ-สกุล :  นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประเภทกรรมการ : กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อ

ต�าแหน่ง :  กรรมการผู้จัดการ

อายุ :   51 ปี

สัญชาติ :  ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท :   MBA (Finance/Marketing) Northwestern University, USA
ปริญญาตรี:  วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

Director Certificate Program 141/2011, IOD
Collective Bargaining for Successful Labor Relations
AMF International Marketing Conference
Powerful Psychology in Branding & Marketing
Thailand’s Economic Outlook 2014
Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
Advanced Retail Management Program
Leadership workshop : Transformation & Change-Managing Culture for Success

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน :

ประธานกรรมการ บริษัท ไวท์ โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน :

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด
บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด

ประสบการณ์การท�างาน :

ปี 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
ปี 2552-2555  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่ จำากัด (มหาชน)
ปี 2549-2555  รักษาการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยคอปเปอร์อินดัสตรี จำากัด (มหาชน) 
ปี 2543-2549  กรรมการผู้จัดการ DHL ประเทศเวียดนาม
   Regional Sales Manager DHL ประเทศสิงคโปร์
   National Sales Manager DHL ประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนือ่งกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี–

การเข้าประชุม : การประชุมระหว่างดำารงตำาแหน่งตามวาระเมษายน 2556-เมษายน 2559 

การประชุม จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม/จ�านวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 17/17

จ�านวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 3 ปี (2555-ปัจจุบัน)
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

นิยามกรรมการอิสระ

บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำาหนด 
โดยคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือ 
 บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารงานรวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาที่ได้รับเงนิเดือนประจำาหรอืผู้มอีำานาจ 
 ควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือ 
 ส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน 
 และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ 
 ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี 
 ความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

5. เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท



38

เอกสารแนบ 4

วันที่ 22 มีนาคม 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2559

ตามท่ีบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) กำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน  
2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  
สามเสนใน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2559 นั้น

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คราวนี ้ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ กระผมใคร่ขอเชญิชวนท่านผูถ้อืหุน้ได้โปรด 
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายนามต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของท่าน 

1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำาปี หน้า 91 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
2. นายไพศาล พงษ์ประยูร (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำาปี หน้า 91 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)
3. นางอัจฉรา ปรีชา (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำาปี หน้า 91 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

กรรมการอิสระท้ัง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ

หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมพัฒนา 
ธุรกิจการค้าได้กำาหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียง 
เลือกตั้งกรรมการได้โดยละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแบบ ค. สำาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ที่แต่งต้ัง  
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดทุน 
ในต่างประเทศ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีหน้าใน website: www.tipco.net หัวข้อ Investor ที่ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถจัดพิมพ์หนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกต่อการมอบฉันทะมากยิ่งขึ้น

ในการกำาหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมท้ัง 
การออกเสียงลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิด 
อากรแสตมป็จำานวน 20 บาทมอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำามาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืน 
มาให้ถึงบริษัทฯก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5

ข้อบังคับของบริษัทของ
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด 
ของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้อืหุน้ 
เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ 
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม 
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ 
การประชุม และเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พร้อมด้วยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองทีจ่ะเสนอ 
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่ง 
หนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 
ติดต่อกันสามวัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ต้ังของสำานักงานใหญ่ของบริษัทหรือสาขา หรือ 
จังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ทำาเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้ มอบฉันทะและมอบแก ่
ประธานท่ีประชุม ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน  
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้น 
ท่ีจำาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 
ถึงหนึ่งชั่วโมง จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น 
ได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม 
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม  
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
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ข้อ 34 มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 
 เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

 (ค) การทำาแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำาคัญ  
   การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี 
  วัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังนี้

(1) พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัท 
 ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรกำาไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตรวจสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ
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ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 

การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของ 
  ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

  (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง 
   ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

  (ข) สำาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น  
   และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

  (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

  (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

  (ข) สำาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้อง 
   โดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจ 
   กระทำาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

  (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
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3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำาความในข้อ 1. และ  
 ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี สัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคล 
 ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

 (1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคล 
  นั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล  
  ผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำากัดอำานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้ง 
  สำานักงานใหญ่

 (2) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ 
  ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล 

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

2. ทุกวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีปกติ ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
 ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น 

4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ทำาเคร่ืองหมายในบัตร 
 ลงคะแนนเสียง

5. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องทำาเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนน ประธาน 
 จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียง 
 รวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ
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แผนที่อาคารทิปโก้
TIPCO TOWER MAP




