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  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2560 

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
_______________________________________ 

ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 5 มกราคม 2560   ณ ห้องประชมุส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ชัน้ 5          
ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น 
และแถลงวา่ 

 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 161 ราย  ถือหุ้นรวมกนั 138,696,598 หุ้น  
(28.7407%)   

 มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน จ านวน 164 ราย  ถือหุ้นรวมกนั  128,328,538 หุ้น 
(26.5922%)  

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระประชมุแทน จ านวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกนั 3,101,282 หุ้น
(0.6426%) 

รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 330 ราย จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกัน 270,126,418 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.9755 
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้สิน้จ านวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ซึ่ง
ก าหนดวา่จะต้องมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน   และถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึขอเปิดประชมุ 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
1. นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ 
2. นางอนรัุตน์  เทียมทนั  กรรมการ 
3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ 
4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ 

5. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นายไพศาล พงษ์ประยรู  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

คา่ตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ 
7. นายชลิต ลิมปนะเวช   กรรมการอิสระ  
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8. นางอจัฉรา  ปรีชา  กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและก าหนด 
คา่ตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ  

9. นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จดัการและรักษาการเลขานกุารบริษัท 

 นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ และ นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ตดิภาระกิจท่ีตา่งประเทศจงึไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ 

ประธานฯ  ได้แนะน าผู้บริหารของกลุม่ธุรกิจอาหาร ทิปโก้ ท่ีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี ้
1. นายเซอิชิ อเุอโนะ  ผู้อ านวยการสายปฎิบตักิาร-ธุรกิจคอนซูมเมอร์  

2. นางสาวนิธิมา องัอตชิาติ ผู้อ านวยการสายบริหารการเงิน-ธุรกิจคอนซูมเมอร์และธุรกิจค้า 

ปลีก 

3. นายโชคชยั  โตเจริญธนาผล ผู้อ านวยการสายงานปฏิบตัิการ-บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ จ ากดั  
(มหาชน) 

4. นางภรอนงค์   อยูช่า  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการควบคมุภายใน-ธุรกิจผลไม้แปร 
รูปและธุรกิจสารสกดัการเกษตร 

5. นายพีรพงษ์  อาชวพงษ์สวสัดิ์  กรรมการผู้จดัการ-บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากดั 
และไ ด้แนะน า ท่ีป รึ กษากฎหมายของบ ริษั ทฯ  นายประพัน ธ์  พิ ชัยวัฒ น์ โกมล  และ                  

นางสาวกีรดา รุ่งธนเกียรติ ตวัแทนของบริษัทส านกังานกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จ ากดั  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการประชมุว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Bar code 
มาชว่ยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนน 
และลงลายมือช่ือก ากบั ส่วนผู้ ท่ีรับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว  จะไม่ได้รับบตัร
ลงคะแนน 

ในการนบัคะแนน เพ่ือความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนบัจากจ านวนเสียงท่ีเข้าประชมุ  หกัด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เม่ือ
ประชมุเสร็จ  ขอให้สง่บตัรลงคะแนนเห็นด้วยทกุใบ เพ่ือให้หลกัฐานการประชมุสมบรูณ์ 

การนบัคะแนนเสียง นบั 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้              
นางอจัฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ และ นางสาวกีรดา รุ่งธนเกียรติ ตวัแทนของบริษัทส านกังานกฎหมาย
สากลสยามพรีเมียร์ จ ากดั ท าการนบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

การประชมุได้บนัทกึวีดทิศัน์ไว้เป็นหลกัฐาน  
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หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือต้องการให้คณะกรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด 
ขอให้ทา่นโปรดแจ้งช่ือ นามสกลุ และแจ้งด้วยวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ เพ่ือจะได้บนัทึกเป็นข้อมลู
ไว้ในรายงานการประชมุ และขอให้ทา่นใช้ไมโครโฟนท่ีบริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ เพ่ือความชดัเจนของค าถาม 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 

2559 

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2559 และจดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net  และได้สง่ส าเนารายงานการประชมุให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานนีถ้กูต้องครบถ้วน ผู้ ถือหุ้นสมควรรับรอง 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชมุ 
นายทองทศ ชยันาท เป็นผู้ ถือหุ้น ขอแก้ไขรายงานการประชมุในวาระท่ี 1 หน้าท่ี 5 บรรทดัท่ี 7 ตดั

ค าวา่ “ลดลง” ออก นอกจากการแก้ไขดงักลา่วแล้วไมมี่ผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชมุ 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุเพิ่มเติม 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน  85,631 
หุ้น  ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 339 ราย  ถือหุ้นรวม 270,212,049 หุ้น 
 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2559 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   270,208,849 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9988 
ไม่เหน็ด้วย           -      เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          3,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0012 

 

http://www.tipco.net/
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนส าหรับกิจการ
แปรรูปผลไม้ ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่ 

 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอน

กิจการบางสว่นส าหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีจะจดัตัง้ขึน้ใหม่ 
ประธานฯ  ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จดัการรายงานสาระส าคญัให้ท่ีประชมุ

ทราบ 
 
โครงสร้างปัจจุบัน 

 
 
หลังการปรับโครงสร้าง 

 
 
การโอนกิจการบางส่วนนีเ้ป็นการโอนทรัพย์สิน หนีส้ิน ใบอนญุาตและบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

และใช้ในกิจการผลิตและจ าหนา่ยผลไม้แปรรูปของบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัท
มหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพ่ือยกเว้นรัษฎากร ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
ธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์จากการโอนกิจการดงักล่าว ซึ่งทรัพย์สินและหนีส้ินท่ีจะโอนทัง้หมดมีมลูคา่
ตามมลูคา่ทางบญัชี ณ วนัโอนกิจการแตไ่มเ่กินกวา่ 1,200 ล้านบาท 

 



 5 
 

จุดประสงค์ในการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเพิ่มความ
คลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทนุหรือพนัธมิตรท่ีมีความช านาญเฉพาะ
ด้านในธุรกิจแต่ละประเภท และยงัเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มผลตอบแทนในระยะ
ยาว รวมถึงเป็นการช่วยลดผลกระทบโดยตรงตอ่งบการเงินเฉพาะกิจการจากการด าเนินงานของธุรกิจใด
ธุรกิจหนึง่อยา่งมีนยัส าคญั  

เพ่ือความคล่องตวัในการจดัการใด ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการโอนกิจการบางส่วนแก่บริษัทย่อย 
คณะกรรมการควรรับมอบอ านาจในการกระท าการ ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องแทนบริษัทฯ 

 
ข้อมูลบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่ เพ่ือรับโอนกิจการ 
ช่ือบริษัท : บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิล้ จ ากดั  (Tipco Pineapple Company Limited) 
ทนุจดทะเบียน : เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การโอนกิจการบางส่วน บริษัทย่อยจะต้องมีทุนจดทะเบียน

ไม่น้อยกว่าราคาทรัพย์สินสทุธิท่ีจะรับโอนจากบริษัทฯ ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นีบ้ริษัทฯคาด
ว่าทรัพย์สินท่ีจะโอนมีมลูคา่ตามมูลค่าทางบญัชี โดยมีมูลค่าสุทธิไม่เกินกว่า 1,200 ล้าน
บาท 

ผู้ ถือหุ้น : บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น 100% 
วตัถปุระสงค์ : ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยผลไม้แปรรูป เชน่ สบัปะรดกระป๋อง น า้สบัปะรดเข้มข้น

 และผลไม้แปรรูปอ่ืน ๆ  
 

ขัน้ตอนในการปรับโครงสร้างกิจการ 
 ขออนมุตัิท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 5 มกราคม 2560 เพ่ืออนมุตัิการโอนกิจการ

บางสว่นและการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 ภายหลงัได้รับอนุมตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะจดัตัง้บริษัทย่อยขึน้เพ่ือรับโอนกิจการบางส่วน 

ตามรายละเอียดข้างต้น 

 โอนกิจการบางส่วนของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลไม้แปรรูป ทรัพย์สิน หนีส้ิน และ

ใบอนุญาตทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องและท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการโอนย้ายบุคลากรท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจดงักลา่ว 

 ภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทจะด าเนินธุรกิจผลิตน า้แร่ธรรมชาติและลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท

ร่วมตา่งๆ  

 การปรับโครงสร้างกิจการคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการและเสร็จสิน้ภายในรอบปีบญัชี 2560 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการด้วย
วตัถุประสงค์และเหตผุลตามท่ีน าเสนอ และมอบอ านาจในการกระท าการใด ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปรับ
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โครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนแก่บริษัทย่อย  ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กระท า
การแทน 
 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการปรับโครงสร้างกิจการท่ีบริษัทฯ  

            ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม การแยกธุรกิจสับปะรดออกมา นอกเหนือไปจากได้ประโยชน์ในเร่ืองภาษีอากรแล้ว มี
ประโชน์อะไรอีกบ้างท่ีจะท าให้ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยกับทางคณะกรรมการ และสบัปะรดราคาค่อนข้างผนัผวน 
การท่ีแยกธุรกิจออกมาเป็นบริษัทยอ่ยจะตา่งอะไรกบัท่ีอยูภ่ายใต้บริษัทฯ 
            กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ ธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ แตเ่น่ืองจากใน งบเฉพาะของกิจการในปัจจบุนั 
สะท้อนถึงผลประกอบการของธุรกิจสบัปะรดกระป๋องเป็นหลกั ดงันัน้เงินปันผลท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นจึงมาจาก
ธุรกิจสบัปะรดกระป๋อง เน่ืองจากการจา่ยเงินปันผลมาจากงบการเงินของบริษัทแม่ ไม่ได้มาจากงบการเงิน
รวม ดงันัน้สิ่งท่ีผู้ ถือหุ้นจะได้คือผลตอบแทนจากการท่ีบริษัทฯลงทนุใน 4 ธุรกิจ มีการเก่ียวข้องประสานกนั
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวตามแผนธุรกิจ ตามพนัธกิจของบริษัทฯ คือ การน าสขุภาวะท่ีดีสู่
สงัคม  

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น 

ถาม 1. เม่ือแยกบริษัทออกมาแล้ว งบการเงินจะเป็นอย่างไร และสิน้ปี 2560 บริษัทฯ จะมีก าไร
หรือไม ่

2. นโยบายการจา่ยเงินปันผล ท าไมจา่ยจากงบเฉพาะของกิจการของบริษัทฯ ท าไมไม่จ่าย
ตามงบการเงินรวม  

3. ธุรกิจน า้แร่ เป็นเคร่ืองด่ืม น่าจะอยู่ท่ี บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากัด น่าจะได้
ประโยชน์ในเร่ือง Logistics เพราะส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในประเทศ ส่วนบริษัทท่ีตัง้ใหม่ หลกัๆ น่าจะเป็น
สบัปะรดกระป๋อง ตลาดนา่จะอยูต่า่งประเทศ 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ      งบการเงินประมาณการจะเป็นผลการด าเนินงานของธุรกิจผลไม้แปรรูป ซึ่งผล
ประกอบการปี 2559 ในระยะ 9 เดือนท่ีผ่านมาบริษัทมีก าไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนส าคญัมาก
จากธุรกิจสบัประรดกระป๋องทีมีผลการด าเนินงานท่ีดีในปีนี ้ 



 7 
 

2. การท่ีเสนอให้มีการปรับโครงสร้างกิจการ เน่ืองจาก การจ่ายเงินปันผล ปัจจบุนัอิงจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลกัเท่านัน้ ดงันัน้การท่ีจะท าให้ก าไรจาก TASCO รวมถึงบริษัทย่อย ได้
สง่ผา่นไปยงัผู้ ถือหุ้น คือวิธีท่ีได้น าเสนอไป เน่ืองจากหลงัจากปรับโครงสร้าง รายได้หลกัของบริษัทฯ คือเงิน
ปันผลของแตล่ะธุรกิจทัง้ 4 ธุรกิจ รวมทัง้ TASCO ซึง่จะท าให้สามารถสง่ผา่นเงินปันผลนัน้ ไปยงัผู้ ถือหุ้นได้ 
เป็นการหลีกเล่ียงผลกระทบจากธุรกิจสบัปะรด ซึ่งจะเห็นได้จากในอดีต ท่ีบางครัง้ไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ เน่ืองจากธุรกิจสบัปะรดขาดทุน ถึงแม้จะมีเงินปันผลจาก TASCO ก็ตาม ก็ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ เน่ืองจากว่าต้องน ามาหกัผลขาดทุนของธุรกิจสบัปะรดก่อน แต่จากการปรับโครงสร้าง 
ก าไรจะมาจากเงินปันผลรวมถึงผลประกอบการของธุรกิจผลิตน า้แร่ธรรมชาติ  ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีดีในช่วง 2-3 
ปีท่ีผ่านมา ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด 6 เดือนแรกไปแล้ว และคาดว่า
หลังจากปรับโครงสร้าง งบการเงินเฉพาะกิจการจะมีความผันผวนน้อยลงตามท่ีได้น าเสนอไปแล้ว 
เพราะวา่ลดความเส่ียงของธุรกิจสบัปะรดลง  

3. ธุรกิจผลิตน า้แร่ธรรมชาติ ทรัพย์สินท่ีส าคญัคือท่ีดิน ซึ่งเป็นของบริษัทฯ ส่วนบริษัท ทิป
โก้ เอฟแอนด์บี จ ากดัเป็นผู้ด าเนินการในการขายและการตลาดและการจดัจ าหน่ายทัง้หมดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ ดงันัน้โครงสร้างในปัจจบุนัท่ีอยู่ในบริษัทฯ คือ โรงงาน ท่ีดิน และการผลิต ส่วน การขาย
และการตลาดอยูก่บับริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 

ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1. ธุรกิจสบัปะรดกระป๋อง มีความผนัผวน เดิมอยู่กับบริษัทฯ ถ้าแยกออกมาเป็นบริษัท
ย่อย จะน าเงินลงทุนมาจากไหน และกรณีท่ีเกิดปัญหา จะยืมจากบริษัทฯ เหมือนเดิมได้หรือไม่ ถ้าต่อไป
เกิดปัญหา บริษัทฯ จะเข้ามาชว่ยเหลือหรือวางแผนอยา่งไร  

2. การท่ีปรับโครงสร้าง เน่ืองจากบริษัทย่อยมีแนวโน้มจะหาผู้ ร่วมทุน และช่วยในเร่ือง
จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถ่ือหุ้น ใชห่รือไม ่

3. ถ้าบริษัทฯ หาผู้ ร่วมลงทนุไมไ่ด้ แล้วบริษัทยอ่ยมีปัญหาจะท าอยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ      1. ธุรกิจสบัปะรดมีความผนัผวน การแยกออกมาจากบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ จะเป็นการลดความผันผวนได้ในระดบัหนึ่ง และจะได้รวมเงินปันผลจากบริษัทย่อยเข้ามา
รวมอยู่ในงบการเงิน การด าเนินงานต่อจากนีบ้ริษัทฯ ต้องการให้บริษัทย่อยยืนได้ด้วยตวัเอง แต่ทัง้หมด
ต้องอยู่ภายใต้แนวคิดของธุรกิจเดียวกัน ก็คือ การน าสขุภาวะท่ีดีต่อสงัคม ทัง้ 4 ธุรกิจจะมี synergy แต่
ทัง้หมดต้องยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง บริษัทย่อยจะเปิดโอกาสในการหาผู้ ร่วมทุน บริษัทฯ ใหม่ในอนาคต ไม่
อยากให้เรียกว่าเป็น Holding Company แตค่วรใช้ว่า เป็น Investment Company ซึ่งจะลงทนุในเร่ือง 
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Health and Wellness ทัง้สินค้าและบริการ บริษัทฯ จะสนบัสนนุบริษัทย่อยในแง่ของทิศทางในการด าเนิน
ธุรกิจ และถ้ามีความจ าเป็นและเหมาะสมในการหาผู้ ร่วมทนุในอนาคตจะท าได้ง่ายขึน้โดยไม่กระทบผู้ ถือ
หุ้นของบริษัทฯ 

2. การหาผู้ ร่วมทนุเป็นหนึ่งช่องทาง นอกเหนือจากนัน้แล้ว บริษัทฯ สามารถท่ีจะลงทนุใน
บริษัทยอ่ยอ่ืนๆ ในอนาคตได้ เพ่ือจะมาเสริมบริษัทยอ่ยท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั 

3. ถ้ายงัมองวา่ บริษัทยอ่ยนัน้มีความสามารถในการท าก าไรท่ียัง่ยืนได้ในอนาคต บริษัทฯ
ยงัคงสนบัสนนุ 

นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี    ผู้ ถือหุ้น 

ถาม 1. เดมิผู้ ถือหุ้นเป็นเจ้าของธุรกิจสบัปะรด การท่ีดงึออกไปท าให้ผู้ ถือหุ้นเสียสิทธ์ิในการเป็น
เจ้าของ ผู้ ถือหุ้นเสียสิทธิในการควบคมุ เน่ืองจากกลายเป็นบริษัทยอ่ยไป การด าเนินการทกุอย่างอยู่ภายใต้
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นไม่มีสิทธิไปควบคมุ และการจ่ายเงินปันผล เดิมจ่ายจากบริษัทฯ แตก่ารท่ีดงึ
ธุรกิจออกไป บริษัทฯ ยงัไมไ่ด้บอกวา่นโยบายการจา่ยเงินปันผลในอนาคตจะเป็นอย่างไร อย่างเดิมบริษัทฯ 
มีก าไรจะสามารถจ่ายได้ทนัที แตพ่อเป็นบริษัทย่อย สมมตุิว่าบริษัทย่อยมีก าไรจ่ายให้บริษัทฯ 40% แล้ว
บริษัท ฯ จ่ายให้ผู้ ถือหุ้น 40% นัน่คือผู้ ถือหุ้นได้แค ่16% ผู้ ถือหุ้นได้น้อยลง ประกอบกบัทรัพย์สินก็โอนไป
หมด ผู้ ถือหุ้นไม่ได้อะไรจากการปรับโครงสร้างกิจการ แต่บริษัทฯ ได้ประโยชน์เต็มๆ นอกจากนัน้บริษัทฯ 
แจ้งว่าการปรับโครงสร้างต้องท าภายในปี 2560 แจ้งไม่ชดัเจนว่าจะท าตอนไหนในปี 2560 เกรงว่าเกิด    
ผลประกอบการไมดี่ แล้วบริษัทฯ อาจยกเลิกไม่ท าและให้อ านาจคณะกรรมการ เหมือนกบัจะท าดีหรือไม่ดี
ยงัไม่รู้แตม่าขอไว้ก่อน ท่ีผ่านมาพดูถึงโครงการเก่ียวกบัพลงังานว่าจะท า แล้วเงียบหายไป เลยไม่แน่ใจว่า   
การให้อ านาจคณะกรรมการ ภายใน 1 ปี นานเกินไปหรือเปล่า และจะท าอะไรบ้าง และผู้ ถือหุ้นทราบเร่ือง
นีม้าก่อนจากหนงัสือพิมพ์ ไมไ่ด้ทราบจากบริษัทฯ  

2. การจ่ายเงินปันผล เดิม ถ้าบริษัท ก าไร 100 บาท ก็จ่ายคิดจ่ายเงินปันผลได้จ่าย 100 
บาทเลย แต่ถ้าดึงธุรกิจมาอยู่ท่ีบริษัทย่อย ถ้ามีก าไร 100 บาท  ก็จะส่ง 40% ไปท่ีบริษัทฯ นโยบายของ
บริษัทฯ จ่าย 40% คือผู้ ถือหุ้นได้ 16 บาท ผู้ ถือหุ้นจะเสียสิทธ์ิ อยากให้บริษัทฯ ตอบแทนผู้ ถือหุ้นด้วย 
เพราะทรัพย์สินดงึออกไปอยู่ท่ีบริษัทย่อยแล้ว มองว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น นอกจากนัน้ เม่ือตัง้บริษัท
ยอ่ย จะต้องมีคา่สอบบญัชีเพิ่มอีกด้วย 

3. นโยบายบริษัทฯ จา่ยเงินปันผลผู้ ถือหุ้นเทา่ไหร่ 

4. ไมมี่นโยบายชดัเจนวา่บริษัทยอ่ยต้องจา่ยให้บริษัทฯ ก่ีเปอร์เซนต์ 
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กรรมการผู้จดัการ/กรรมการ 

ตอบ     1. เจตนารมณ์ในการปรับโครงสร้างกิจการครัง้นี ้คือเพ่ือต้องการให้ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นมี
ความสม ่าเสมอมากขึน้ การท่ีใช้ระยะเวลายาวเน่ืองจากมีกระบวนการท่ีเก่ียวข้องหลายขัน้ตอนและเพ่ือให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ การโอนกิจการบางสว่น เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางด้านภาษีอากร  

                ในประเด็นเร่ืองการควมคมุการบริหารของกิจการ บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทย่อยใหม ่
100% คณะกรรมการท่ีแตง่ตัง้ไปจะเป็นลกัษณะเดียวกบับริษัทยอ่ยอ่ืนๆ ในปัจจบุนั ท่ีบริษัทฯ มีการแตง่ตัง้
กรรมการผู้แทนเข้าไปบริหาร  

ในการจ่ายเงินปันผล มีนโยบายท่ีชัดเจนและโปร่งใสตลอดมา ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้
พยายามท าอย่างดีท่ีสุด โดยเน้นการบริหารงานท่ีมีทิศทางในแนวเดียวกัน จึงขอเน้นย า้ว่า การปรับ
โครงสร้างกิจการในครัง้นี  ้มีเจตนารมณ์ท่ีจะลดความผันผวนของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งท่ีจะมีผลต่อ
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ยงัคง ไมเ่ปล่ียนแปลง  

                โดยสรุปการควบคุมการบริหารของบริษัทย่อยยังคงเหมือนเดิม โดนผ่านการตัง้
คณะกรรมการบริษัทของบริษัทยอ่ยจากบริษัทฯ 

2. เร่ืองการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยไปบริษัทฯ ไม่มีนโยบาย 40% ถ้ามีก าไรสามารถ
จา่ยได้100% ก็จะจา่ยให้บริษัทฯได้เลย100% 

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายหนึ่งในสามของก าไรสุทธิเฉพาะงบของ
กิจการ 

4. การจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อยไปให้บริษัทฯ ขึน้กบัความสามารถของบริษัทย่อยว่า
จะจา่ยได้เทา่ไหร่  ทัง้นีข้ึน้กบัภาระของบริษัทยอ่ยด้วยวา่มีภาระต้องจา่ยช าระอะไรบ้าง เช่นสถาบนัการเงิน 
และ เงินสะพัดของบริษัทย่อย  บริษัทย่อยท่ีไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์จะจ่ายเท่าไหร่ไม่มีข้อก าหนดมา
บงัคบั 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น 

ถาม ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัไม่ท าเป็น Holding Company จะเป็นลกัษณะ Investment Company 
อยากทราบว่า ทัง้สองอนันีต้า่งกนัอย่างไร และท าไมไม่ท าทีเดียวให้เป็น Holding ไปเลย อาจได้ประโยชน์
อย่างอ่ืนอีกหรือเปล่า เช่น ความเช่ือมั่นของนักลงทุนสถาบนั หรือ การติดต่อกับสถาบนัการเงิน เพราะ
บริษัททัว่ไป เวลามีบริษัทยอ่ยหลายบริษัทก็จะเป็น Holding Company 

กรรมการผู้จดัการ 
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ตอบ     ในอนาคต มีความเป็นไปได้ท่ีจะท าเช่นนัน้ แตใ่นช่วงเวลานีจ้ะพิจารณาธุรกิจท่ีมีความผนั
ผวนก่อน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ผลตอบแทนท่ีดี นั่นก็คือ ธุรกิจสับปะรด ท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะ
กิจการส าหรับในอนาคต หากมีการหาผู้ ร่วมลงทนุอยา่งไร จะเรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป  ในส่วนของธุรกิจ
ผลิตน า้แร่ธรรมชาติเป็นธุรกิจท่ีมีความส าคญั เป็นทรัพย์สินท่ีมีคณุภาพ จึงให้บริษัทฯเป็นผู้ด าเนินการเอง 
ซึง่จะสามารถสร้างผลก าไรให้ได้ในระยะยาว 

ผู้ ถือหุ้น 

ถาม หลงัจากการปรับโครงสร้าง ในสว่นงบการเงินของธุรกิจสบัปะรด จะได้เห็นหรือไม่ 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ     บริษัทจะเปิดเผยตามหลกัเกณฑ์ผ่านทางหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และ แบบ 56-1, 
56-2   

นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี    ผู้ ถือหุ้น 

ถาม 1. ขอรายละเอียดทรัพย์สินท่ีจะโอนไปบริษัทย่อยท่ีตัง้ใหม่ เป็นการประเมินราคาใหม่แล้ว
โอน หรือโอนราคาทุน เกรงว่า โอนไปราคาทุน พอโอนไปแล้วประเมินใหม่ ผู้ ถือหุ้นจะเสียประโยชน์ ทาง 
บริษัทฯ ถกู Downside แต ่บริษัทใหม ่ได้ Upside 

2. ทรัพย์สินท่ีโอนรวมถึงพืน้ท่ีท่ีปลกูสบัปะรดด้วยหรือไม่ 

3. Contract Farmer ต้องเปล่ียนมาท าสญัญากบับริษัทใหม ่ใชห่รือไม่ 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ     1. การโอนทรัพย์สินครัง้นี ้เป็นลกัษณะการโอนกิจการบางส่วน และจะท าการโอนท่ีราคา
ทนุ ท าให้ไม่มีภาระภาษีท่ีเกิดจากก าไรในการโอน  นโยบายบญัชีของบริษัทฯ เป็นการบนัทึกท่ีดินในราคา
ทนุ ดงันัน้หลงัโอนไปแล้ว บริษัทใหม่ก็จะใช้ราคาทุนเช่นกนัไม่ได้มีการประเมินใหม่ทรัพย์สินทัง้หมดท่ีจะ
โอนเป็น ทรัพย์สินของธุรกิจสบัประรด ได้แก่ ท่ีดิน โรงงาน และเคร่ืองจกัร ของโรงงานสบัปะรดกระป๋อง ท่ี
อยูท่ี่ อ.เมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ท่ีดนิ จ านวน 640 ไร่   

2. การโอนทรัพย์สินท่ีโรงงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนับริษัทฯ ไม่ได้ใช้พืน้ท่ีในการปลูก
ผลไม้ส าหรับการแปรรูป แตจ่ะเป็น Contract กบัชาวไร่ ท่ีดนิท่ีปลกูเป็นของชาวไร่ไมไ่ด้เป็นของบริษัทฯ 

3. ใช่และเป็นเหตผุลหนึ่งท่ีบริษัทต้องใช้เวลาพอสมควรในการปรับโครงสร้างกิจการ โดย
คาดว่า จะเสร็จสิน้ ประมาณ สิงหาคม หรือ กันยายน เพราะมีเร่ืองการโอนใบอนุญาตต่างๆ ขัน้ตอนการ
โอนทรัพย์สิน หนีส้ิน คูส่ญัญาตา่งๆ  
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หากไมมี่การซกัถามประการใดแล้ว 

            ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชุม คือ คะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ รวม 
18 ราย ถือหุ้นรวมกนั 222,707 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 357 ราย  ถือหุ้นรวม 270,434,756 หุ้น 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดย

การโอนกิจการบางส่วนส าหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อยท่ีจัดตัง้ขึน้
ใหม่ และมอบอ านาจในการกระท าการใด ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการปรับโครงสร้าง
กิจการดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กระท าการแทน โดยมติ
ดังกล่าวอนุมัตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 
เหน็ด้วย   270,407,135 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9898    
ไม่เหน็ด้วย          26,721   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0099 
งดออกเสียง           900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0003 

 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตอินุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีอ านาจรับรองความเป็น

บริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

      ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุดงัตอ่ไปนี ้

      เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพ่ือยกเว้นรัษฎากร             
(ตามวาระท่ี 2 ข้างต้น) ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ รับรองบญัชีในรอบระยะเวลาท่ีมีการโอนกิจการ
บางส่วนให้แก่กัน ต้องเป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของทัง้สอง
บริษัท       

     คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้ให้นายศภุชยั ปัญญาวฒั
โน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต 
ทะเบียนเลขท่ี 3315 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 
แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งจะได้รับการเสนอแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
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ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2560 ต่อไป เพ่ือรับรองผลการประกอบกิจการและรับรอง
ความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอน
กิจการบางสว่นให้แก่บริษัทยอ่ย       

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1. มีคา่ใช้จา่ยในการรับรองหรือไม ่ 
2. การแยกธุรกิจสบัปะรดออกมา เคยทราบว่ามีเร่ืองเก่ียวกบังบผกูพนัของรัฐบาลท่ีท าให้

ธุรกิจสบัปะรดต้องปิดรอบระยะเวลาบญัชีตามรัฐบาล ไม่ได้ปิดสิน้ปีตามปกติ ไม่ทราบว่าเป็นไปตามนีห้รือ
เปลา่ และจะกระทบกบัการปิดงบรวมของบริษัทหรือไม่ 
            กรรมการผู้จดัการ           
            ตอบ     1. ไมมี่คา่ใชจ่า่ยในการรับรองเพราะบริษัทยอ่ยนีบ้ริษัทฯ ถือหุ้น 100%  

2. รอบบญัชีของบริษัทฯ ปิดตามปีปฎิทินปกต ิไมไ่ด้อิงกบังบราชการ 
หากไมมี่การซกัถามประการใดแล้ว 

            ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม รวม 
11 ราย ถือหุ้นรวมกนั 90,220 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 368 ราย  ถือหุ้นรวม 270,524,976 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มี

อ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือเดียวกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย  270,521,776  เสียง    คิดเป็นร้อยละ   99.9988 
ไม่เหน็ด้วย            -   เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง          3,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0012 

 
วาระที่ 4    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเตมิ 
            นายอมร โควานิชเจริญ    ผู้ ถือหุ้น 
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            ถาม อยากทราบผลประกอบการ ของ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากัด มีก าไรหรือยงั มี Product 
อะไรบ้าง 
            กรรมการผู้จดัการ 
            ตอบ     ใน 2 ปีท่ีผา่นมา บริษัทมีก าไรตอ่เน่ืองได้ตามเป้าหมาย  โดยเฉพาะยอดขายสบัปะรดพนัธุ์
หอมสวุรรณเติบโตอย่างตอ่เน่ือง และขณะนีไ้ด้เปิดร้าน “หอมสวุรรณ พิน่า พิน่า” อยู่ท่ีสยามพารากอน ใน
ส่วนของธุรกิจสารสกดั มี 2 สินค้าหลกั ได้แก่ สารสกดัจากกระชายด า และสารสกดัจากสบัปะรด ปัจจบุนั
ก าลงัจะมีสารสกดัตวัท่ีสามออกมา  
            ผู้ ถือหุ้น 
            ถาม 1. ปิดงบไตรมาส 4 แล้ว ขอทราบภาพรวมๆ ของผลประกอบการปี 2559 และกลยุทธ์
ตอ่ไป รวมถึง TASCO ด้วย เน่ืองจากราคาน า้มนัเพิ่ม ผลประกอบการดจูะไมค่อ่ยดี 

2. ธุรกิจน า้ผลไม้ในประเทศ เป็นอยา่งไร 
3. ธรุกิจ TASCO เป็นอยา่งไร 
4. ผลกระทบจากราคาน า้มนัท่ีเพิ่มขึน้ รวมถึงการลงทนุภาครัฐ 
5. น า้ผลไม้ท ามาจากผลไม้แท้ ท าไมถึงไม่สามารถท าจากผลไม้ทัง้หมดได้เลย โดยไม่ต้อง

ใสน่ า้ตาล ด่ืมแล้วจะได้รสชาตธิรรมชาตขิองผลไม้จริงๆ 
6. บริษัทยอ่ยท่ีตัง้ขึน้ใหมมี่เป้าหมายท่ีจะเอาบริษัทใหมเ่ข้าตลาดหลกัทรัพย์หรือไม่ 
7. ถ้าน า้ผลไม้ยืนยนัว่าไม่ได้ใส่น า้ตาล ภาษีท่ีต้องเสียจากการปรุงแต่งรส อยู่ในข่ายนัน้

หรือไม ่
8. น า้ผลไม้ท ามาจากผลไม้แท้ ท าไมถึงไม่สามารถท าจากผลไม้ทัง้หมดได้เลย โดยไม่ต้อง

ใสน่ า้ตาล ด่ืมแล้วจะได้รสชาตธิรรมชาตขิองผลไมจ่ริงๆ 
9. เอกสารหน้า 8 งบก าไรสทุธิ  สินทรัพย์รวม 2557 เทียบ 2558 ผลิตเป็นก าไรสทุธิ ได้ 

183 ล้านบาท ในขณะท่ีสินทรัพย์รวม เท่ากบั 2,649 ล้านบาท แสดงว่า ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์
ค่อนข้างต ่า แสดงว่า บริษัทยังมีสินทรัพย์อีกจ านวนหนึ่งท่ียงัไม่ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ได้รวมส่วนแบ่งก าไร 
1,216 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นอยา่งไร 
            กรรมการผู้จดัการ 
            ตอบ     1. โดยรวม ในปี 2559 ดีขึน้มากเม่ือเทียบกับปีก่อนหน้านี ้โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจ
สบัปะรดกระป๋อง เน่ืองจากราคาขายท่ีดีขึน้ และการควบคมุต้นทนุท่ีดีขึน้ ท าให้มีแนวโน้มท่ีดี  
                            ในสว่นของธุรกิจเคร่ืองดื่ม ธุรกิจน า้แร่ออรา มีการเติบโตตอ่เน่ือง ในส่วนของน า้ผลไม้ มี
การขยายตวัมาก ทางด้านการส่งออกน า้ผลไม้ทิปโก้ หลักๆ อยู่ในตลาดเกาหลี ฟิลิปปินส์ และ Middle 
East หลายประเทศ ตลาดตา่งประเทศเติบโตทกุปี ไม่ต ่ากว่า 15-18% แม้ว่าฐานปัจจุบนั จะ Contribute 
อยูท่ี่ประมาณ 15% อนาคตธุรกิจในสว่นของ Export จะเตบิโตมากขึน้  
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                        2. ธุรกิจน า้ผลไม้มีสินค้าใหม่ออกมาตลอดเวลา และในปี 2560 เตรียมจะมีสินค้าใหม่
ออกมาเพ่ือขยายการบริโภคน า้ผลไม้ และสินค้าท่ีมีคณุภาพ 

3. ในปี 2558 เป็นปีท่ี TASCO ท าก าไรได้มากกว่าปกติ ส่วนในปี 2559 สามารถท าก าไร
เป็นปกตโิดยธุรกิจยงัคงดีตอ่เน่ือง 

4. ยงัสามารถบริหารเร่ืองราคาน า้มนัได้ดี 
5. ผลิตภัณฑ์ของบริษัทท่ีเป็นน า้ผลไม้ 100% ไม่ได้ใส่น า้ตาล ท่ีเห็นข้อมูลน า้ตาลข้าง

กลอ่งเป็นน า้ตาลจากผลไม้ ไมไ่ด้ใสน่ า้ตาลเพิ่มเตมิ 
6. ยงัไมมี่แผนจะเอาบริษัทยอ่ยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
7. เร่ืองภาษีความหวาน ขณะนีย้งัไม่มีความชดัเจน แต่ในต่างประเทศท่ีใช้กัน จะยกเว้น

ให้แก่น า้ผลไม้ 100% เพราะเป็นความหวานจากธรรมชาติ บริษัทก็เช่ือว่า ในไทยน่าจะยกเว้นให้กับ น า้
ผลไม้ 100% เช่นกัน เพราะถือว่าเป็นสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ เช่นเดียวกับนม หรือเคร่ืองด่ืมอ่ืนๆ ท่ีดีต่อ
สขุภาพ 

8. บริษัทผลิตน า้ผลไม้ 100% ไม่ได้ใส่น า้ตาล ท่ีเห็นข้อมูลน า้ตาลข้างกล่องเป็นน า้ตาล
จากผลไม้ ไมไ่ด้ใสน่ า้ตาลเพิ่มเตมิ 

9. งบการเงินเฉพาะมีธุรกิจหลกั คือสบัปะรดกระป๋อง ท่ีในปี 2558 ผลประกอบการไม่ดีนกั 
แตใ่นปี 2559 ผลประกอบการดีขึน้     

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น 
           ถาม 1. น า้ผลไม้ทิปโก้ มีน า้ตาลเยอะ อยากทราบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และทิปโก้ มีโอกาสแก้
ความเช่ือเช่นนีห้รือไม่ และ สอบถามเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทว่าจะมีโอกาส
ปรับตวัขึน้เหมือนหลกัทรัพย์ธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนับ้างหรือไม่ 
                       2. สอบถามเร่ืองสถานท่ีในการจดั Company Visit  
           กรรมการผู้จดัการ 
           ตอบ     1. น า้ผลไม้ของทิปโก้หวานตามธรรมชาติ แนะน าว่าให้ด่ืมแตพ่อดี เน่ืองจากน า้ตาลมีทัง้
ข้อดีและข้อเสีย น า้ตาลถ้าไม่ได้รับเลย ก็จะไม่มีพลงังาน แต่ได้รับอยู่แล้วจากอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ๆไป 
ขอให้บริโภคแตพ่อดี แตใ่นเร่ืองของสินค้าท่ีจะพยายามให้หวานลดลง เป็นแนวทางของบริษัทอยูแ่ล้ว 

2. คาดวา่คงจะเป็นโรงงานสบัปะรดกระป๋องท่ีประจวบ 
            นายศกัดิช์ยั สกลุศรีมนตรี    ผู้ ถือหุ้น 
            ถาม 1. ราคาน า้ตาลท่ีรัฐบาลบอกว่าจะลอยตวั บริษัทได้มีการเตรียมพร้อมหรือยงั 

2. ราคาน า้ผลไม้ เวลาจะขึน้ราคาเป็นสินค้าควบคมุหรือไม่ หรือเวลาจะขึน้ราคาจะต้องดู
ภาวะตลาดหรือคูแ่ขง่ 
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3. กลยุทธ์ทางด้านราคา ถ้าเปรียบเทียบเป็นกล่องเล็ก รายอ่ืน 18 บาท บริษัทขายถูก
มากกวา่เพ่ือเป็นกลยทุธ์ทางการตลาด 

4. SAICO เป็นของบริษัทหรือไม ่ 
 

            กรรมการผู้จดัการ 
            ตอบ     1. เร่ืองน า้ตาลลอยตวั จะมีผลในปี 2561 วนันีมี้การพดูคยุกบัผู้ผลิตหลายราย และมีการ
พดูคยุเร่ืองการประกนัความเส่ียงด้วยแล้ว 

2. น า้ผลไม้ไม่ได้เป็นสินค้าควบคมุ สิ่งท่ีบริษัทท าในเร่ืองกลยุทธ์ทางด้านราคาคือ ทิปโก้
เน้นผลิตสินค้าท่ีเป็น Premium โดยเฉพาะน า้ผลไม้ 100% และท่ีเพิ่งออกมา คือ Tipco Plus คือน า้ผลไม้
ผสมคอนลาเจน เป็นสินค้า premium ท่ีราคาเกิน 18 บาท ดงันนักลยุทธ์ของบริษัท คือเน้นผลิตสินค้าท่ี 
Premium  ไมเ่น้นการตดัราคาเพ่ือการแข่งขนั เน้นท่ีผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพท่ีมีราคา Premium  ขอเพิ่มเติม 
เร่ืองน า้ตาลวา่ ท่ีพดูถึงเร่ืองท่ีมีการใช้น า้ตาลกนั เป็นน า้ตาลท่ีใช้การผลิตสบัปะรดกระป๋อง ไม่ใช่ใช้กบัผลิต
น า้ผลไม้100% เพราะน า้ผลไม้100% เป็นน า้ตาลจากธรรมชาต ิ

3. SAICO เป็นอีกบริษัทหนึง่ 
นายธนกร  วงศ์วรวิทย์    ผู้ ถือหุ้น 
ถาม 1. การท่ีราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทไม่ปรับตวัสงูขึน้เหมือนหลกัทรัพย์ของธุรกิจท่ีใกล้เคียง

กนั บริษัทได้มีการวิเคราะห์ถึงสาเหตหุรือไม่ 
            2. ปีนีบ้ริษัทมีความพร้อมจะจดั Company Visit ให้ผู้ ถือหุ้นหรือไม่ 

            กรรมการผู้จดัการ 
            ตอบ     1. ไม่ขอ comment เร่ืองราคาหุ้น แตจ่ะขอตอบในแง่ธุรกิจ ธุรกิจบริษัทกบัคูแ่ข่งมีความ
แตกต่างกนั ของบริษัทเน้นการท าสินค้าท่ีเป็น Brand ของเราเป็นหลกั ในขณะท่ีคู่แข่ง มีการรับจ้างผลิต
ด้วย ดงันัน้โครงสร้างในการท าก าไรจึงแตกตา่งกนั แตห่ลงัจากท่ีบริษัทได้ท าการปรับโครงสร้างกิจการไป
แล้ว เร่ืองของความสามารถในการท าก าไรของแต่ละธุรกิจจะส่งผลชดัเจนมากขึน้ และท าให้แต่ละธุรกิจ
เตบิโต หรือหาผู้ ร่วมลงทนุใหมห่รือการลงทนุเพิ่มเป็นไปอยา่งสะดวกขึน้ ไมเ่หมือนในอดีตท่ีผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัธุรกิจสบัปะรดแตเ่พียงอยา่งเดียว ซึ่งนา่จะดีตอ่ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในอนาคต  
                       2. จะจดัให้ลงช่ือและจะประเมินอีกครัง้ 
 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นถามค าถามเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งบตัรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย       
ทัง้หมด และกรอกแบบประเมินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือจะเป็นข้อมลูส าหรับปรับปรุงการประชุมครัง้
ตอ่ไป 
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            ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะแสดงใน www.tipco.net  ภายใน   
14 วนั นบัจากวนันี ้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และปิดประชมุ 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชมุเวลา 11.50 น.                                                   

                                                                           ลงช่ือ         ประธานท่ีประชมุ                                                                                            

                                                                               (นางสาวลกัษณา   ทรัพย์สาคร)                                              
                                                                                          ประธานกรรมการ                                                        

 

ลงช่ือ                                       ผู้บนัทกึการประชมุ 
         (นายเอกพล   พงศ์สถาพร) 
          รักษาการเลขานกุารบริษัท 

http://www.tipco.net/

