
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน  2561  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้

ถนนพระราม 6   กรุงเทพมหานคร





3รายงานประจ�าปี 2560

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ที่ ทฟ.004 /2561

       วันที่ 10 มีนาคม 2561

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 1)  สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 

  2)  รายงานประจำาปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน

  3)  รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

       และนิยามกรรมการอิสระ 

  4)  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

  5)  ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 

  6)  คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม   

       และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  

  7)  แผนที่สถานที่จัดประชุม - อาคารทิปโก้

คณะกรรมการบรษิทั ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ได้มมีติให้เรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ที ่1/2561 ในวันองัคารท่ี 10 เมษายน 

2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุสำานกังานใหญ่ของบรษิทัฯ (Auditorium) ชัน้ 5 อาคารทปิโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้จัดทำารายงาน

การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่กฏหมายกำาหนด รวมท้ังได้เผยแพร่ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.tipco.net ด้วยแล้ว สำาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว

จ�านวนเสยีงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ: เสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุ  โดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 2     คณะกรรมการรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดทั่วไป : รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำาปี 2560 และสรุปข้อมูล

ทางการเงินตามเอกสารแนบ 2  

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560

จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง     

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายละเอยีดทัว่ไป : งบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งแสดง

ไว้ในรายงานประจำาปี 2560 และสรุปข้อมูลทางเงินตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

แบบไม่มีเง่ือนไข  และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วมีความสมบูรณ์และ

ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป สาระสำาคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประจำาปี 2560 มีดังต่อไปนี้

รวมสินทรัพย์

รวมหนี้สิน

รายได้จากกขาย 

กำาไรสุทธิ 

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 

2,889,507,388

843,723,825

420,855,191

472,086,371

0.98

6,938,429,246

2,567,813,036

4,869,664,652

702,647,368

1.46

รายการ งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นสมควรอนุมตังิบการเงนิท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วส้ินสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

จ�านวนเสยีงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ: เสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุ  โดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560

รายละเอียดทั่วไป : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองจะมี

จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  บริษัทฯ ได้สำารองครบถ้วนตามกฏหมายที่กำาหนดแล้ว บริษัทฯ มีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้และจัดสรรตามกฎหมาย

หน่วย: บาท
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปี 2560 จำานวน 472,086,371 บาท  คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น 0.98 บาท  

ตามงบการเงินรวมกำาไรสุทธิเท่ากับ 702,647,368 บาท   

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 361,934,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 

ของกำาไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ แก่ผูถื้อหุน้ 482,579,640 หุ้น ซึง่เมือ่วันท่ี 8 กันยายน 2560 บริษทัได้จ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท  จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำาหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผล

จ่ายจำานวน  241,289,820 บาท และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 

สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจำานวนเงิน 188,206,059.60 บาท  

บรษิทัฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ตามรายชือ่ผูม้สิีทธิในการรับเงนิปันผล(Record Date)  ในวันศกุร์ท่ี 20  เมษายน 2561   

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ

จ�านวนเสยีงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ: เสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุ  โดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

        

วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รายละเอียดท่ัวไป : ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำาหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจากตำาแหน่งจำานวน 

1 ใน 3  กรรมการทีพ้่นจากตำาแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีก้รรมการท่ีต้องพ้นจากตำาแหน่ง

ตามวาระคือ

 1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์  กรรมการอิสระ

 3. นายไพศาล  พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2561 ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไว้ใน

เว็บไซด์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลท่ี

เหมาะสมทีจ่ะดำารงตำาแหน่งกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลอืก แต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำาเนินการสรรหา
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการต่อเมื่อได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งน้ีคณะกรรมการมิได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ 

ทำาหน้าท่ีสรรหา เนือ่งจากไม่มผีูถื้อหุน้รายย่อยเสนอผูท่ี้เหมาะสมเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระและคณะกรรมการ

ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย พิจารณาเห็นว่ากรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ

คณะกรรมการบริษัทแล้ว สมควรจะได้รับการพิจารณาให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติการเป็น

กรรมการครบตามทีบ่รษิทัฯกำาหนดมผีลการปฏิบติัหน้าทีท่ีผ่่านมาเป็นทีพ่อใจ มคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็น

ประโยชน์และจำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ  มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเป็นผู้ท่ีมีลักษณะ

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ให้เป็นกรรมการอสิระจะสามารถ

ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่

ละตำาแหน่ง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจำาปี 2560 หน้า 87-88

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการ

ที่ออกตามวาระให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

จ�านวนเสยีงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ: เสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุ  โดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 6      พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2561

รายละเอียดทั่วไป: ข้อกำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  ดังนี้คือ

 1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

 2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำางานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา  

 มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

 3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำารวจค่าตอบแทน

กรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรม  Food and Beverage และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี

รายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการท้ังคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ  จึงได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2561 เท่ากับปี 2560  

ดังต่อไปน้ี
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

 6.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

  

  6.1.1 ค่าตอบแทนการทำางาน   

      6.1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำาเนินงาน 

  หากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการท้ังคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวม ท่ี 

  คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

  6.1.3 สิทธิประโยชน์อื่นๆ     

    - ไม่มี -

       6.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 6.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

2561

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน

2560

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

2561

70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

2560

70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

ต�าแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

2561

60,000 บาท/ปี

40,000 บาท/ปี

2560

60,000 บาท/ปี

40,000 บาท/ปี
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

อำานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ปรากฏในรายงาน

ประจำาปี 2560 หน้า 85-86

ความเห็นคณะกรรมการ :  เหน็สมควรให้เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นเป็นผูอ้นมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการ

ชุดต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

จ�านวนเสยีงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมต ิ:  เสยีงข้างมากของผูถื้อหุน้ทีม่าประชมุ โดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561

รายละเอียดท่ัวไป : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด  มีผลงานการตรวจสอบเป็น

ที่พอใจ และยังไม่เคยพบว่ามีความบกพร่องอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มีความสัมพันธ์

หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผล 

กระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ และได้ปฎิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 2 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ประจำาปี 2561 โดยกำาหนดค่าตรวจสอบบัญชีดังนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรยีบเทียบกับค่าตรวจสอบบญัชขีองบริษทัอืน่แล้วเห็นว่าเหมาะสม  ค่าสอบบญัชท่ีีลดลงเนือ่งจาก

การโอนส่วนงานสำาหรับการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทย่อย ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ที่เกิดขึ้นในปี 2561

ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบัญชีจำานวน 1,617,500 บาท แล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่บริษัท

สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นจำานวนเงิน 161,994.67 บาท

นอกจากนี้ บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด  ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย อีก 4 บริษัท   คือ  บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด   

บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด  และ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชั่น จำากัด

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำาเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาและแต่งตั้งบริษัท

สำานกังาน อวีาย จำากดั  เป็นผูส้อบบญัชปีระจำาปี 2561 ของบรษิทัฯ และพิจารณาอนุมตัค่ิาสอบบญัชจีำานวน 1,150,000  บาท

ค่าสอบบัญชี

2561

1,150,000 บาท

2560

1,617,500 บาท

ลดลง

467,500 บาท
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ  สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5730 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และกำาหนดค่าสอบบญัชเีป็นเงนิ 1,150,000  บาท 

จ�านวนเสยีงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมต ิ: เสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุ  โดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34.1

                   

วาระที ่8    พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และ แก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธข้ิอ 3   (วตัถปุระสงค์)

           

รายละเอียดท่ัวไป : คณะกรรมการได้พิจารณาขอแก้ไขเพ่ิมเตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ ข้อ 1 และ แก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิ

ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

เดิม ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานทำาผลไม้และนำ้าผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง อาหารกระป๋องแปรรูปจากผลพลอยได้จาก

ผลไม้และนำ้าผลไม้กระป๋องและผลไม้อบแห้ง โรงกลั่นนำ้ามันพืช ผลิตกระป๋องและภาชนะเพื่อจำาหน่าย

ใหม่ ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานผลิตเพื่อจำาหน่ายและรับจ้างผลิต พืช ผัก ผลไม้ ทั้งประเภท สด แปรรูป อบแห้ง แช่แข็ง 

รวมทั้งผลิตเพื่อจำาหน่ายและรับจ้างผลิต นำ้าผลไม้ กะทิ นำ้ามันพืช อาหาร เครื่องดื่ม นำ้าดื่ม นำ้าแร่ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์  

ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และรับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มลงในบรรจุภัณฑ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และ แก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

จ�านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดย

การมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเอง และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 31

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30

รายละเอียดทั่วไป : เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย

คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออำานวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ  คณะกรรมการได้พิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดิม)

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจำาปีภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุน้เป็นการ

ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำานวนหุ้นท่ี

จำาหน่ายได้ท้ังหมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิห้าคนซึง่มหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าชือ่กันทำาหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุล

ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่) 

ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจำาปีภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละสบิของจำานวนหุน้ท่ีจำาหน่ายได้ท้ังหมด อาจร้องขอเป็นหนังสือให้ คณะกรรมการเรยีกประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นเมือ่ใดก็ได้ 

แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดให้

มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำาหนดระยะตามวรรคสอง  ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้น

คนอื่นๆ รวมกันได้จำานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำาหนดระยะเวลาตาม

วรรคสอง ในกรณีเช่นน้ีให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน

จำาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำานวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก

การจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ:  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 ให้สอดคล้องกับ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

จ�านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย

การมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเอง และมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 31

วาระที่ 10    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถ

เข้าประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

 ขอแสดงความนับถือ

 โดยคำาสั่งคณะกรรมการ

                                           

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)

กรรมการผู้จัดการ

มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วมประชมุแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีได้ส่งมาพร้อม จดหมายน้ี (เอกสารแนบ 4)  ซึง่

ท่านสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะได้

บริษัทฯ ได้จัดส่งข้อบังคับของบริษัทฯ  หมวดที่ 5 เร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น  (เอกสารแนบ 5)  คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ  

การลงทะเบยีน  การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้  (เอกสารแนบ 6)  

และแผนที่สถานท่ีจัดประชุม  (เอกสารแนบ 7)   มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมน้ีเพ่ือเป็นข้อมูลสำาหรับผู้ถือหุ้นได้ปฏิบัติใน

การเข้าประชุมได้อย่างเรียบร้อยถูกต้อง

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ  และข้อมูลของวาระต่างๆ สามารถส่ง คำาถามล่วงหน้าก่อน

การประชมุมายังเลขานกุารบรษิทัฯ   ทางโทรสารหมายเลข  0 2271 4304   หรือ  0 2271 1600 หรือทาง  e -mail: kullakarn@tipco.net

ในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป  และ 

สามารถซื้ออากรแสตมป์ ส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2561 ในวันที่ 5 มีนาคม 2561   

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่1/2561

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำาปี 2560 ในรูปเอกสาร กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์  

      หมายเลข 02 273 6200 ต่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net 

  2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

      www.tipco.net   ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน

  3. งดแจกของที่ระลึกสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ 

เลขานุการบริษัทฯ โทร 02 273 6200 ต่อ 7803

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร  02 273 6200 ต่อ 7860
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560   ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ของบริษัทฯ ชั้น 5 ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ 

เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแถลงว่า

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำานวน 163 ราย  ถือหุ้นรวมกัน 167,967,980 หุ้น (34.8063%)  

มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จำานวน 152 ราย  ถือหุ้นรวมกัน  72,295,983 หุ้น(14.9812 %) 

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระประชุมแทน จำานวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกัน 2,191,200 หุ้น(0.4541%)

รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 338 ราย จำานวนหุ้นที่ถือรวมกัน 242,455,163 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.2416 ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว

ทัง้สิน้จำานวน 482,579,640 หุน้ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ  ซึง่กำาหนดว่าจะต้องมผีูถื้อหุน้มาประชมุไม่น้อย

กว่า 25 คน   และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จึงขอเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำากรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร   ประธานกรรมการ

2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายไพศาล พงษ์ประยูร  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ

4. คุณชลิต ลิมปนะเวช           กรรมการอิสระ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน                          

5. นางอัจฉรา ปรีชา          กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนและ   

    กรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านจะเป็นพยานในการนับคะแนน 

6. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

7. นางอนุรัตน์   เทียมทัน    กรรมการ

8. นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ

9. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ

10. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ 

11. นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการผู้จัดการ          

12. นางสาวกุลกาน จีนปั่น   เลขานุการบริษัท

  เอกสารแนบ 1
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานฯ  ได้แนะนำาผู้บริหาร ที่เข้าร่วมประชุม  ดังนี้

1. นางภรอนงค์ อยู่ชา   ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการควบคุมภายใน-ธุรกิจผลไม้แปรรูป

     และธุรกิจสารสกัดการเกษตร

2. นายพีรพงษ์  อาชวพงษ์สวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด

3. นางสาวพรพิศ ตันมธุสรชัย  ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด

และได้แนะนำา นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ และนางณัฐมน อิงคะประดิษฐ์ ผู ้แทนจากบริษัท 

สำานักงานอีวาย จำากัด ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียนและ

ออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว

ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และลงลายมือชื่อกำากับ 

ส่วนผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนน เพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับ

จากจำานวนเสียงท่ีเข้าประชุม หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอให้ส่งบัตรลงคะแนนเห็นด้วย

ทุกใบเพื่อให้หลักฐานการประชุมสมบูรณ์

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหน่ึงช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย และ

ในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นายชลิต  ลิมปนะเวช และ นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ ทำาการนับคะแนนร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

การประชุมได้บันทึกวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่า บรษิทัฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ให้ผูถื้อหุน้เสนอเรือ่งเพ่ือบรรจเุป็น

วาระ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทางเว็บไซด์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 

2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

ประธานฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 และจัดทำารายงานการ

ประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด รวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ 

www.tipco.net  และได้ส่งสำาเนารายงานการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ถือหุ้นสมควรรับรอง
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งว่าจำานวนเสยีงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมตขิองท่ีประชมุ คอืคะแนนเสยีง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมเพิ่มเติม 11 ราย ถือหุ้นรวมกัน  163,656 หุ้น  ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมา

ประชุมรวม 349 ราย  ถือหุ้นรวม 242,618,819 หุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 5 

มกราคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้  

  เห็นด้วย    242,618,819 เสียง    คิดเป็นร้อยละ   100.0000

  ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

  งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ�าปี 2559 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้พิมพ์ไว้ ในรายงานประจำาปี 2559 

และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ  ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำาคัญให้ที่ประชุมทราบ

โครงสร้างทางธุรกิจ

                                                                          

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)  เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจำาหน่ายผลไม้กระป๋อง ส่วนใหญ่จะเป็น สับปะรด 

ว่านหางจระเข้ ฟรุตสลัด กะทิ จะส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ประกอบด้วยบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. บริษัท ทิปโก้ ใบโอเท็ค จำากัด(TBC)  ผลิตและจำาหน่ายสารสกัดจากพืช สมุนไพร และจำาหน่ายผลไม้สด(สับปะรดสด

พันธุ์หอมสุวรรณ) โดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% 

2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด (TFB)  ผลิตและจำาหน่ายนำ้าผลไม้พร้อมดื่ม นำ้าแร่ออรา โดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด 

(มหาชน) ถือหุ้น 100% 

บมจ.ทิปโก้ฟูดส์

บจ,ทิปโก้ไปโอเท็ค บจ,ทิปโก้ เอฟแอนด์บี บจ,ทิปโก้ รีเทล บจ,ทิปโก้แอสฟัลท์  งบการเงินรวม

23.82%(บริษัทร่วม)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ

100% 100% 51%

49%
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

3. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด (TRC) เป็นธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจหลักคือ Smoothie Juice Bar โดยใช้ชื่อร้านว่า Squeeze by 

TIPCO และ รวมถึงธุรกิจ Caterings โดย บรษิทั ทปิโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุน้ 51% บรษิทั ทิปโก้ เอฟแอนด์บ ีจำากัด 

ถือหุ้น 49%

4. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ถือหุ้น 23.82%

ผลการด�าเนินงาน – ธุรกิจผลไม้แปรรูป

• ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานในปี 2559 สูงขึ้นกว่าปี 2558 ประมาณ 23 % ตามปริมาณวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

• สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉลี่ยปี 2559 ยังคงอยู่ในระดับสูงที่ 9.89 บาท เทียบกับ 10.23 บาท ในปี 2558

• ราคาจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ประมาณ 14%

ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานและราคาสับปะรดเฉลี่ย

ผลการด�าเนินงาน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์ น�้าผักและผลไม้ 100%

• ตลาดรวมของนำ้าผักและผลไม้ Premium ในปี 2559 มูลค่า 5,204 ล้านบาท 

• ตลาดนำ้าผลไม้ 100% (UHT) TIPCO ครองส่วนแบ่งการตลาด 39%

• สัดส่วนการส่งออกโดยรวมในปี 2559  คิดเป็น 15%

ผลการด�าเนินงาน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์ น�้าแร่ธรรมชาติ

• ภาพรวมของมูลค่าตลาดนำ้าแร่ธรรมชาติเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 เติบโต 15%

• ยอดขายผลิตภัณฑ์นำ้าแร่ Aura เติบโต 15 % จากปีก่อนหน้า และมีส่วนแบ่งตลาด 26%

ผลการด�าเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร

• ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์หอมสุวรรณได้รับการตอบรับที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ืองสร้าง ประสบการณ์แบรนด์ผ่าน

ร้าน Homsuwan Pina Pina ที่ สยามพารากอน

• ธุรกิจสารสกัดมีผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น และมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการสร้างผลผลิตที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง

ผลการด�าเนินงาน - ธุรกิจค้าปลีก

• ในปี 2559 Squeeze Juice Bar มีสาขาทั้งสิ้น 58 สาขา 

• มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ของว่าง และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอื่นๆ

• ให้ความสำาคัญกับการขยายตัวในรูปแบบ Franchise

• เปิดร้านอาหาร August Organic Eatery ที่ อาคาร Mercury Ville

ปี 2559

130,874

9.89

ปริมาณสับปะรดเข้าโรงงาน (ตัน)

ราคาสับปะรดเฉลี่ย (บาท/กก.)

ปี 2558

106,512

10.23

ปี 2557

98,212

6.94
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :  

1. ในปี 2559 ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงาน 130,000 กว่าตัน ใช้กำาลังการผลิตกี่เปอร์เซนต์ 

2. สับปะรดมาจาก Contract Farming หรือไม่ บริษัทมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :  

1. โรงงานสบัปะรดสามารถรบัสบัปะรดเพ่ือผลติได้ประมาณ 180,000 ตัน ดงัน้ัน ปี 2559 ใช้กำาลงัการผลติประมาณ 70-75%

2. บริษัททำา Contract Farming (เกษตรพันธสัญญา) ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 800 คน นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร

เน้นการช่วยเพ่ิมผลผลติต่อไร่ ทำาให้รายได้ต่อไร่เพ่ิมขึน้ ต้นทนุต่อไร่ลดลง เป็นการช่วยเหลอืแบบย่ังยืนมากกว่าการช่วย

ในลักษณะการประกันราคา โดยเรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก นอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้มีการเพาะปลูก

ที่ดี เรื่องหน่อ หรือพันธุ์ และดูแลความเป็นอยู่ทั่วๆ ไป

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. ตลาดส่งออกนำ้าผลไม้ ขณะน้ีมีสัดส่วนการส่งออก 15% ของยอดขาย ขอทราบว่าเติบโตมาอย่างไรและบริษัทมี

กลยุทธ์อย่างไร

2. การส่งออก Margin ดีกว่าขายในประเทศหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ : 

1. ตลาดส่งออกนำ้าผลไม้เริ่มด้วยการส่งออกไปประเทศอาเซียนเป็นหลัก ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ปัจจุบันมี สิงคโปร์ 

มาเลเซีย ตลาดในอินโดจีน และได้ขยายตลาดไปนอกอาเซียนด้วย เช่น เกาหลี  Middle East ออสเตรเลีย ท้ังหมด

ประมาณ 30 ประเทศ กลยุทธ์ในการขายยังเป็นการขายผ่าน Distributor ท่ีเป็นผู้เชีย่วชาญในแต่ละประเทศ สิง่ทีส่ำาคญั 

คอืการคดัเลือก Distributor ท่ีมคีวามรอบรูต้ลาด มคีวามกว้างขวางในเรือ่งของ network ในการกระจายสนิค้า ในตลาด

ใหม่ๆ ท่ีเข้าไปจะต้องมกีารทดสอบ distributor ในช่วง 1-2 ปีแรก มกีารตัง้เป้าท่ีชดัเจน และการวางแผนการตลาดร่วมกัน 

โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการตลาด 

2. การขายในประเทศมีเรือ่งของงบโฆษณา ส่งเสรมิการตลาด ถ้าไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสรมิการขาย 

Margin ของการส่งออก กับขายภายในประเทศ จะพอๆ กัน

คุณอนันต์ ระวีแสงสูรย์  ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. ขอทราบนโยบายการกำาหนดราคาสบัปะรดกระป๋อง ท่ีปรบัราคาไปเมือ่ปีท่ีผ่านมา จะสามารถทำาได้อย่างต่อเนือ่งหรอืไม่

2. บริษัทใช้สับปะรดที่มาจาก Contract Farming กี่เปอร์เซนต์

3. ตามที่วัตถุดิบสับปะรดมีSeasoning ทำาให้บางไตรมาสสับปะรดออกมาน้อย บริษัทมีแผนอย่างไร

4. บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด อยากทราบว่าจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ เมื่อยกเลิกผลิตภัณฑ์ชา

ต้องยกเลิกไป
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ราคาขายในช่วงปีท่ีแล้วท่ีปรับขึ้นได้เน่ืองมาจากราคาสับปะรดที่เป็นต้นทุนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

ทำาให้บรษิทัสามารถเจรจาต่อรองกับผูซ้ือ้ และ distributor ในต่างประเทศได้ เน่ืองจากประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสบัปะรด

กระป๋องรายใหญ่ท่ีสุด ดังนั้นอำานาจในการกำาหนดราคาส่วนหน่ึงเป็นของบริษัท แต่ก็ไม่ใช่ท้ังหมด เน่ืองจากยังมี

อนิโดนเีซยี และฟิลปิปินส์ ทีเ่ป็นผูส่้งออกรายใหญ่ด้วย การต่อรองราคาองิเรือ่งราคาวตัถุดบิเป็นหลัก การปรบัราคาโดย

ปกติจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากการทำาสัญญาซื้อขายกันจะทำาล่วงหน้า 3 เดือน 6 เดือน หรืออาจจะถึง 1 ปี ราคา

ที่เพิ่มขึ้นที่ขายปีนี้ จะเป็น order ที่รับมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ดังนั้นจะมีลักษณะของการเหลื่อมของเวลาพอสมควร ราคาปีที่

แล้วทีเ่พ่ิมขึน่จะมาจากราคาวตัถุดบิทีเ่พ่ิมขึน้ในปีก่อนหน้านัน้ ถ้ามองไปในระยะยาว สิง่ท่ีสำาคญัคอื คอื margin ระหว่าง

ราคาขายกับต้นทุน จะต้องมีการประมาณการต้นทุนให้แม่นยำา เพ่ือท่ีทำาให้สามารถรับ order ในราคาท่ีเหมาะสมได้ 

สิ่งที่บริษัททำาอันหนึ่งก็คือ เกษตรพันธสัญญา ที่จะทำาให้สามารถควบคุมต้นทุนได้ใน ระดับหนึ่ง

2. ประมาณ 85% ของวัตถุดิบที่นำาเข้าโรงงาน

3. โดยปกติสับปะรดออกมาน้อยในไตรมาสที่ 3 ซึ่งจะเป็นช่วงท่ีโรงงานหยุดผลิต และจะทำาการ Overhaul เครื่องจักร 

ส่วนแรงงานจะนำามาใช้ในการผลิตผลไม้ประเภทอื่นแทน

4. บริษทัได้ซือ้หุ้นของ บรษิทั ทปิโก้ เอฟแอนด์บ ีจำากดั คนืเนือ่งจากบรษิทัมนีโยบายจะขยายธุรกิจเครือ่งดืม่ให้เตบิโตอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจที่มีในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ มี นำ้าผลไม้ และนำ้าแร่ โดยนำ้าผลไม้บริษัทต้องการขยายไม่เฉพาะ

นำ้าผลไม้ 100% จะขยายไปยังเครื่องดื่มประเภทอื่น ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะเห็นว่าขยายไปยัง category ต่างๆ  การที่บริษัทซื้อ

หุ้น บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด จะทำาให้เป็นผู้ถือหุ้น 100% นับได้ว่าจะทำาให้บริษัทมีความแข็งแกร่งที่จะสามารถ

ต่อยอดไปยังธุรกิจเครื่องดื่มอื่นๆ  ได้ในอนาคต ส่วนของธุรกิจชา เนื่องจากเป็นธุรกิจของ partner เดิม จึงต้องยกเลิกไป 

แต่ว่าในส่วนของ Brand Tipco, Aura และ Brand อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นของบริษัท 

คุณพิชญา ศรียะศักดิ์ ผู้ถือหุ้น

ถาม : 

1. งบการเงินปี 2559 หมายเหตุประกอบงบข้อ 10 สินค้าคงเหลือ เพิ่มมาจาก ปี 2558 ประมาณ100 ล้านบาท ไม่ทราบว่า

เพิ่มมาจากต้องสะสม Stock สับปะรด หรือนำ้าผลไม้ที่ทำาเพิ่มขึ้นหรือไม่

2. ผลติภณัฑ์นำา้แร่ออรา มกีารเตบิโตด ีปัจจบุนั Capacity เตม็หรอืไม่ ถ้าการเตบิโตเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ แหล่งนำา้จะเพียงพอหรอืไม่

3. มีแผนบุกตลาดนำ้ามะพร้าวหรือไม่ ที่มีคู่แข่งทำากัน

4. ผลิตภัณฑ์นำ้าออรา แหล่งสำารอง รสชาติจะต่างจากแหล่งเดิมหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ในช่วงปลายปี 2558 เป็นช่วงที่ขาดแคลนสับปะรดมาก สินค้าคงคลังจึงค่อนข้างน้อย ในปี 2559 ปริมาณสับปะรดเพิ่ม

มากขึ้น อาจกล่าวได้ว่าปลายปี 2558 สินค้าคงคลังน้อยกว่าปกติ ปริมาณสินค้าคงคลังปลายปี 2559 น่าจะเป็นระดับที่

เหมาะสม

2. ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นำ้าแร่ ออรา กำาลังการผลิตของเครื่องจักรเกือบเต็มกำาลังการผลิต เน่ืองจากได้รับการตอบรับท่ีดี 

การเติบโตค่อนข้างสูง บริษัทได้เตรียมแหล่งสำารองไว้เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะขยายกำาลังการผลิต

ในช่วงปีหน้า

3. ในส่วนของนำา้มะพร้าว บรษิทัมผีลติภัณฑ์นำา้มะพร้าวซึง่จำาหน่ายอยู่ในตลาดต่างประเทศมากกว่าในประเทศ ปัจจบุนัมี
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ผลิตภัณฑ์นำา้มะพร้าวค่อนข้างมาก สิง่ท่ีบรษิทัจะเน้นคอืการสร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์ นอกเหนือไปจากแง่ของ

รสชาติเพียงอย่างเดียว 

4. ผลิตภัณฑ์นำ้าแร่ออรา ปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ถ้าบางขวดท่ีมีปัญหาให้มาแจ้งท่ีบริษัท บริษัทเน้นการตรวจ

สอบคณุภาพของผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยภาพรวมในแง่ของคณุภาพและปรมิาณไม่มกีารเปลีย่นแปลง ในเรือ่งของ

แหล่งนำ้าเพิ่มเติม บริษัทให้ความสำาคัญเรื่องคุณภาพนำ้า แร่ธาตุ และรสชาติ เป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดที่ต้องรักษาไว้

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. การซื้อหุ้นของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด ซื้อกลับมาเท่ากับตอนที่ขายหรือไม่ กระบวนการซื้อขาย ได้สำาเร็จแล้ว

หรือยัง รายการการซื้อนี้ จะมีผลกระทบมาที่งบการเงินของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์  อย่างไร

2. บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ ถือหุ้นในบรษิทัลกู 100% อยู่หลายบรษิทั จะได้ผลตอบแทนกลบัมาในรปูส่วนแบ่งกำาไร ไม่ใช่เงนิปันผล 

โดยรับรู้ทั้งกำาไรและขาดทุน ใช่หรือไม่

3. บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ มีกองทุนสิงคโปร์มาซื้อ ไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้ที่ขายไป

4. การโฆษณาของบริษัท เน้นไปวัยหนุ่มสาว เน้นตัวบุคคล มาเป็น presenter และในปัจจุบันมีรูปแบบเป็นกลุ่ม จัดปาร์ตี้ 

ดื่ม Tipco Mocktail ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ ขอเสนอความคิดเห็นว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นกลุ่มครอบครัว มาแนะนำาให้ดื่ม

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย ให้ดื่มทุกวันเพ่ือสุขภาพ ถ้าเข้าถึงลูกค้ากลุ่มครอบครัว จะทำาให้ย่ังยืน และมีความต่อเน่ือง 

ถ้าไม่มีเหตุขัดขัองอะไร อยากให้บริษัทรับไว้พิจารณา

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. เดิม บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ เป็นผู้ถือหุ้น ใน บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี 100 % ตั้งแต่เริ่มแรก และได้ขาย 50% ให้กับ partner 

ไป และขณะนี้ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ ได้ซื้อหุ้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี กลับมาราคาท่ีซื้อคืนเป็นราคาท่ีตำ่ากว่าที่ขาย 

ราคาซื้อขายเป็นราคาท่ีคำานวณกันแต่ละฝ่ายโดยดูผลตอบแทนในอนาคต ดูจาก Discount Cash Flow เป็นเกณฑ์ 

ราคาอยู่ที่ 10% ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิ ถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม การดำาเนินการซื้อขายเสร็จเรียบร้อย

แล้วในเดือนมีนาคม 2560 ขณะนี้ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ ถือหุ้น 100% ใน บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี รายการซื้อขายนี้ 

ไม่กระทบกำาไรขาดทุน แต่ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต คือเงินปันผล ของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี ต่อจากน้ีกำาไร 100 % 

ของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จะเป็นของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ และจะขึ้นกับว่า บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จะจ่ายเงินปันผล

ออกมาให้ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ เท่าไหร่

2. ใช่

3. เป็นรายละเอียดของบมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ ไม่สามารถตอบได้แต่ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ มีสัดส่วนถือหุ้นเหมือนเดิม คือ 24% 

คุณนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. บริษัทซื้อหุ้น ทิปโก้ เอฟแอนด์บี กลับมา บริษัทมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง

2. ตามที่บริษัทอื่นมีรับจ้างผลิต ทางบริษัทได้ทำาหรือไม่ และมีแผนจะรับจ้างผลิตหรือไม่

3. ขอทราบ Projection ของ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี หลังจากท่ีมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมี การรับจ้างผลิตจะ

เติบโตเท่าไหร่
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4. งบกำาไรขาดทุน ทีผ่่านมา 2-3 ปี กำาไรไม่ด ีสงัเกตเุห็นว่า SG&A บรษิทัไม่สามารถควบคมุได้ดเีท่าท่ีควร ไม่ทราบว่าบรษิทั

มีแผนในการปรับ SG&A อย่างไรบ้าง

5. ช่องทางต่างจังหวัดที่ว่า คืออะไร ถ้าไม่ได้ไป Modern Trade

6. บริษัทมีแผนจะทำา Delivery หรือไม่สำาหรับสินค้าของทิปโก้

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. เร่ืองของผลิตภณัฑ์ใหม่ บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บ ีมอียู่ 2 ส่วน ได้แก่ ในส่วนของนำา้ผลไม้ ปัจจบุนัครองความเป็นเจ้าตลาด

นำ้าผลไม้ 100% ที่เป็นตลาด premium นอกจากนั้นยังเป็นเจ้าตลาดนำ้าผลไม้รวม ในส่วนแรกจะเน้นการทำาการตลาด

ของนำ้าผลไม้รวมมากขึ้น ทั้งนำ้าผลไม้ทั้ง 100% และ ไม่ 100% จะเป็นจุดเน้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี มากขึ้นใน

อนาคต ในส่วนของเครื่องดื่มอย่างอื่น จะเห็นความแตกต่างไปจากเดิม อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือธุรกิจที่

บริษัทได้ทำา จะเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ถือว่าเป็น concept หลักในการทำาธุรกิจ

2. การรับจ้างผลิต บริษัทได้มีการพูดคุยและเจรจาในเรื่องการรับจ้างผลิต รวมทั้งดูในเรื่องพันธมิตรท่ีจะจับมือกัน และมี

การใช้กำาลังการผลติส่วนเกินของทัง้สองฝ่ายให้มากขึน้ ดงัน้ันเป็นภาพท่ีชดัเจนว่า    การใช้กำาลงัการผลิตท่ีมปีระสทิธิภาพ

จะเป็นปัจจัยหลักในการควบคุมต้นทุนการผลิต

3. ปีน้ีการเติบโตจะไม่ก้าวกระโดดมาก ปีนี้ท่ี บจ. ทิปโก้ เอฟแอนด์บี ทำาได้ดี คือการเติบโตเข้าไปยังตลาดต่างจังหวัด 

โดยเฉพาะธุรกิจนำ้าผลไม้ที่ไม่ได้เป็น นำ้า 100% เป็นนำ้าผลไม้ท่ีราคาเหมาะสมในตลาดต่างจังหวัด และมีการออก

หลากหลายรสชาติมากขึ้น ดังนั้นการเติบโตในปีนี้ ยังเป็นการเติบโตใน    นำ้าผลไม้เป็นหลัก และจะขยายให้ครอบคลุม

นำา้ผลไม้ทีห่ลากหลายมากขึน้ ขณะเดยีวกัน ธุรกิจนำา้แร่ก็มกีารเตบิโตมาก แต่หลงัจากนีก้ารเข้าตลาดของสินค้าตวัใหม่ 

ปีหน้าจะเห็นมากขึ้น

4. ถ้ามองสัดส่วน SG&A เทียบกับยอดขาย ปี 2559 สัดส่วนลดลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ตัวหลักของ SG&A คือ 

ค่าใช้จ่ายในการขาย ซึ่งใช้ในการทำาโฆษณา และ การส่งเสริมการขาย ของธรุกิจเครื่องดื่มเป็นหลัก ในสภาวะเศรษฐกจิ

ในช่วง 2-3  ปีที่ผ่านมา ทางห้างจะมีการกระตุ้นการขาย ในส่วนที่ห้างดำาเนินการเอง และส่วนที่ให้ผู้ผลิตมีส่วนร่วมใน

การดำาเนินการ เท่าที่ผ่านมาจึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเป็นไปตามสภาวะตลาด แต่ต่อจากน้ีไปถ้าบริษัทสามารถขยายช่อง

ทางการขายได้มากขึ้น ได้แก่ ตลาดต่างจังหวัด และ การส่งออก นอกเหนือจาก Modern Trade ที่มีในปัจจุบันจะช่วย

ควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย

5. ร้านโชว์ห่วย หรือ Super Market ในต่างจังหวัด จะเห็นว่าท่ีผ่านมาจะเห็นราคานำ้าผลไม้ 100% ของทิปโก้ ราคา

ค่อนข้างแพง แต่ตอนนี้จะเห็น ทิปโก้ ราคา 10 บาท ตามต่างจังหวัดทั่วๆ ไปด้วย 

6. บริษทัได้ศกึษา และได้ข้อสรปุว่า การทำา Delivery ไม่คุม้กับการลงทนุ เนือ่งจากระดบัราคาสนิค้าไม่ได้แพงมากนัก และ

เป็นลักษณะสินค้า Bulky การทำา Delivery ให้คุ้ม ต้องร่วมกับ partner หลายๆ ที่ หรือร่วมกับบริษัทขนส่งที่ทำาการส่ง

สินค้าหลักๆ ถึงจะมีต้นทุนที่คุ้ม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559

ประธานฯ  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำาปี 2559  สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2559 และสรุปข้อมูลทางเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ เพราะมี

ความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้

ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข อีกทั้งได้รับ การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

กรรมการผูจ้ดัการ ได้รายงานสาระสำาคญัของงบแสดงฐานะการเงนิและงบกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษทัฯ และบรษิทัฯ ย่อย 

ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558  ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

 สินทรัพย์หมุนเวียน 

 สินทรัพย์รวม

 หนี้สินหมุนเวียน 

 หนี้สินรวม 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

2559

1,699 

6,809 

1,508

2,366 

4,442 

2558

1,754 

6,715 

2,158

2,734 

3,981 

2559

797 

2,772 

488

1,001 

1,771 

2558

611 

2,649 

860

1,014 

1,635 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน
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รายได้จากการขายและการให้บริการ

ต้นทุนขายและบริการ

กำาไรขั้นต้น

รายได้อื่น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

กำาไรก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสุทธิ

กำาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

กำาไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 

2559

5,273

(3,817)

1,456 

94 

(1,283)

(186)

81

741 

(40)

782 

(16)

766 

813 

 1.69

2558

4,678

(3,611)

1,066 

222 

(1,253)

(1)

34

1,216 

(59)

1,191 

(12)

1,179 

1,188 

 2.46 

2559

2,773 

(2,315)

458 

328 

(378)

-

408

-   

(22)

386 

(5)

381 

381 

0.79 

2558

2,267 

(2,075)

192 

333 

(300)

(1)

224

-   

(35)

189 

(6)

183 

183 

0.38 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณอนันต์ ระวีแสงสูรย์  ผู้ถือหุ้น

ถาม : 

การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2559  ไม่ทราบว่าในปีนี้จะมีการตั้งด้อยค่าอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

ปี 2559 มกีารตัง้ด้อยค่าสนิทรพัย์ ท่ี 186 ล้านบาท เกิดจากสนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้ใช้งานบางส่วน ได้แก่ เครือ่งจกัร ปีน้ีบรษิทัมี

แผนทีจ่ะใช้งาน อาจเป็นการรบัจ้างผลติ บรษิทัตัง้ใจจะใช้งานสนิทรพัย์ให้ได้มากทีส่ดุ แต่ปีท่ีแล้วไม่ได้ใช้จงึตัง้ด้อยค่า

คุณปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล ผู้ถือหุ้น

ถาม :  

ปี2559 ไม่ได้ใช้สินทรัพย์และมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ไป ปีนี้กลับมาใช้ จะสะท้อนในงบการเงินหรือไม่
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กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :   

โดยปกติเครื่องจักรมีค่าเสื่อมราคาอยู่แล้ว การตั้งด้อยค่าปีที่แล้ว คือมีผู้ประเมินทรัพย์สินที่เป็น Third Party ในการตั้งราคา

ตามมูลค่าตลาด เป็นมูลค่าของทรัพย์สินที่เหมาะสมโดยคำานึงถึงการใช้ประโยชน์ในอนาคต

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีง  และได้แจ้งว่าจำานวนเสยีงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมตขิองท่ีประชมุคอืคะแนนเสยีง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพ่ิมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมรวม 47 ราย ถือหุ้นรวมกัน 

7,168,900 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 396 ราย ถือหุ้นรวม 249,787,719 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน  เบ็ดเสร็จ ประจ�าปี 

2559  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

  เห็นด้วย   249,786,409 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9995   

  ไม่เห็นด้วย                100   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000

  งดออกเสียง           1,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0005

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้

การพิจารณาจัดสรรก�าไร

ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจำากัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กำาไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสำารองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำาหนดแล้วคือจำานวน 50 ล้านบาท

การพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจัดสรรตาม

กฎหมาย

บริษัทฯ มีผลกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปี 2559 จำานวน 380,920,313 บาท  คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น 0.79 บาท  

ตามงบการเงินรวมกำาไรสุทธิเท่ากับ 813,638,314 บาท   

คณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.39 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 188,206,059.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 

49.41 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 บริษัทได้จ่าย
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เงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท/หุ้น จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำาหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท/หุ้น 

คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน  77,212,742.40 บาท และกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 

สำาหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.95 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

แก่ผู้ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจำานวนเงิน 120,644,910 บาท  

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date)  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และ

ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนใน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559

   

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณประเสริฐ แก้วดวงเทียน    ผู้ถือหุ้น

ถาม :

1. เมื่อการประชุมวิสามัญครั้งที่แล้ว คณะกรรมการได้แสดงเจตจำานงว่าจะจ่ายเงินปันผลจาก งบการเงินรวม อยากทราบ

ว่าบริษัทจะเปลี่ยนนโยบายเมื่อใด เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้เงินปันผลจากงบการเงินรวม ในปี 2560

2. ในวนัท่ี 5 เมษายน 2560 ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นของ บมจ.ทปิโก้แอสฟัลท์ ซึง่เป็นบรษิทัร่วม ได้ประกาศแล้วว่าจะจ่ายเงนิปันผล

ไม่น้อยกว่า 60% ของกำาไร และจะจ่ายจากผลประกอบการของ งบการเงินรวม ไม่ทราบว่า บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ จะ

ดำาเนินการให้สอดคล้องหรือตามที่ได้แสดงเจตจำานงใน การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้วอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการ

ตอบ :

1. ในปัจจุบันบริษัทจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งอิงจากธุรกิจสับปะรดกระป๋องเป็นหลัก ในท่ีประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว บริษัทได้รับอนุมัติเรื่องการปรับโครงสร้างกิจการ โดยดึงธุรกิจสับปะรดออกมาเป็นบริษัทลูก 

ดังนั้นในอนาคตผลประกอบการของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ ในงบการเงินเฉพาะกิจการจะแสดงผลประกอบการโดยรวมของ

ทุกธุรกิจรวมกัน ซึ่งจะมาจากเงินปันผลที่แต่ละธุรกิจส่งมาให้แก่บริษัทแม่ คาดว่าการปรับโครงสร้างน้ีจะเสร็จภายใน

สิ้นปีน้ี ดังน้ันแม้ว่าในวันนี้นโยบายจะไม่ใช่จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินรวม แต่ผลจากการปรับโครงสร้างกิจการ 

จะทำาให้บริษัทแม่รับรู้ผลประกอบการของบริษัทลูกทุกบริษัท ซึ่งจะใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากบริษัทแม่

ในอนาคต

2. บริษทัมนีโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผลกำาไรสทุธิ แต่การท่ีจะจ่ายเท่าไหร่ ขึน้กับการเตรยีมแผนท่ี

จะลงทุน ซึ่งหลังจากบริษัทมีการปรับโครงสร้างกิจการ และซื้อหุ้นของ บจ.ทิปโก้ เอฟแอนด์บี เป็น 100% บริษัทมี

แผนงานในการขยายและปรับปรุง Business Model ให้มีความสามารถในการทำากำาไรได้ในอนาคต ดังนั้นแม้ว่าบริษัท

มี นโยบายคือจ่าย 1 ใน 3 แต่สามารถจ่ายมากกว่าได้ เช่นในปีนี้เป็นตัวอย่างที่จ่ายมากกว่านโยบาย

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีง และได้แจ้งว่าจำานวนเสยีงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมตขิองทีป่ระชมุ คอื คะแนนเสยีง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ในการประชมุวาระนี ้มผีูถื้อหุ้นมาประชมุเพ่ิม ด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อืน่มาประชมุ รวม 7 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,208 หุ้น 

ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 403 ราย  ถือหุ้นรวม 249,791,927 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

  เห็นด้วย  249,790,617  เสียง    คิดเป็นร้อยละ   99.9995

  ไม่เห็นด้วย               100    เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000

  งดออกเสียง          1,210   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0005

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่ครบกำาหนดพ้นตำาแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วม

การประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำาการพิจารณาแล้วเสร็จ

ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบรษิทัฯ กำาหนดให้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง

เป็นจำานวนหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่จากท่ี

ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมครั้งนี้  กรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1.  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ

2.  นายสุรเชษฐ์    ทรัพย์สาคร กรรมการ

3.  นายชลิต  ลิมปนะเวช  กรรมการอิสระ

4.  นางอัจฉรา  ปรีชา  กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการ  ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ไม่มี

ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กำาหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะ

สมที่จะดำารงตำาแหน่งกรรมการ  เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำาเนินการสรรหา

กรรมการต่อเมื่อได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

                               

กรรมการที่พ้นตำาแหน่งในวาระนี้จะไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าที่ประชุมจะพิจารณาวาระนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นกรรมการ เน่ืองจาก มีคุณสมบัติ

การเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่บริษัทกำาหนด คือ
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1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท

2. มีเวลาพอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

3. เป็นผู้ที่มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ      

คุณสมบัติของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงานประจำาปี 2559 หน้า 92 และ

แสดงบนจอภาพในขณะนี้ 

  

ประวัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการที่ครบกำาหนดพ้นตำาแหน่ง

ตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ประสงค์ที่จะไม่เข้าร่วมการประชุมในวาระนี้จนกว่าที่ประชุมจะทำาการพิจารณาแล้วเสร็จ 

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการทีละตำาแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละตำาแหน่ง  โดยใช้คะแนนเสียง

เท่ากับจำานวนหุน้ทีถื่ออยู่ทัง้หมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสยีง ผูท้ีไ่ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในตำาแหน่งน้ัน ต้องได้รบัคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำาแหน่งที่ 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นายสิทธิลาภ 

ทรัพย์สาคร  เป็นกรรมการ   

นายสทิธิลาภ ทรพัย์สาคร   เป็นกรรมการมาแล้ว 24 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระท่ีผ่านมา เข้าประชมุคณะกรรมการ 

16 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร   ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำาแหน่งท่ี 2 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้เลือก นายสุรเชษฐ์ 

ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ 

นายสรุเชษฐ์ ทรพัย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 13 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระทีผ่่านมาเข้าประชมุคณะกรรมการ

ครบทัง้ 17 ครัง้

ประวัติของนายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำาแหน่งที่ 3 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้เลือก 

นายชลิต  ลิมปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ 
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นายชลิต  ลิมปนะเวช เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 8 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระในวาระที่ผ่านมา เข้าประชุมคณะ

กรรมการ 15 ครั้ง จาก 17 ครั้ง

ประวัติของนายชลิต  ลิมปนะเวช ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ  ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้ทีป่ระชมุพิจารณาเลอืกกรรมการอสิระตำาแหน่งท่ี 4 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบรษิทัฯเสนอให้เลือก นางอจัฉรา  

ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ 

นางอจัฉรา ปรีชาเป็นกรรมการอสิระมาแล้ว 2 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระทีผ่่านมาเข้าประชมุคณะกรรมการครบ

ทั้ง 17 ครั้ง

ประวัติของนางอัจฉรา ปรีชา ฉายอยู่บนจอภาพ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณพงษ์จรูญ  ศรีโสวรรณา ผู้รับมอบฉันทะ

ถาม :

1. มกีารหารอืเก่ียวกับกรรมการอสิระทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กินกว่า 9 ปีหรอืไม่ ในประเดน็การคงไว้ซึง่ การเป็นอสิระ และในอนาคต 

มีนโยบายในเรื่องจำานวนระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งเฉพาะกรรมการอิสระหรือไม่

2. มติของวาระนี้ต้องตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. มหาชน คะแนนเสียงต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ไม่ใช่เสียงข้างมาก

ประธานกรรมการ

ตอบ :

1. การเลอืกกรรมการอสิระ บรษิทัยึดตามแนวปฏิบตัขิองตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่าทางตลาดหลดัทรัพย์จะแนะนำาว่า กรรมการ

อสิระไม่ควรดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 9 ปี ซึง่สนันษิฐานว่าการดำารงตำาแหน่งเกนิ 9 ปี จะทำาให้เกิดความคุน้เคย ไม่เป็นอสิระ 

แต่ทางตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ออกเป็นกฏว่าห้าม และมีข้อให้พิจารณาได้ว่าถ้ามีการคัดเลือกกรรมการที่ดำารงตำาแหน่ง

เกิน 9 ปี สามารถทำาได้โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลถึงความจำาเป็นต่างๆ 

ธุรกิจหนึ่งของบริษัทเป็นธุรกิจ Consumer หัวใจสำาคัญที่สุดคือการตลาด ดังนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องมีกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการตลาด สำาหรับคุณชลิต ลิมปะนะเวช ท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางด้านการตลาดอย่างสูง ท่านเคยเป็นอาจารย์และคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันท่าน

เป็นประธานกลุ่มการตลาดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ขณะเดียวกันท่านก็เป็น

นายกฝ่ายวิชาการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านการตลาด

เป็นอย่างด ีคณะกรรมการจงึเหน็ว่าคณุสมบตัขิองท่านเป็นสิง่จำาเป็น ดงัน้ันคณะกรรมการจงึเห็นด้วยกับคณะกรรมการ

สรรหาที่เสนอให้ คุณชลิต ลิมปะนะเวช ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระต่อไป
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ส่วนประเดน็เรือ่งทีก่รรมการอสิระไม่ควรดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปี อนัด้วยเหตผุลเร่ืองความคุน้เคย ความเกรงใจกัน ขอชีแ้จง

ว่าคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นในการนำาเสนอ ไม่ว่าจะเป็นคุณวุฒิ วัยวุฒิ ท่านย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างสูง 

ความคุ้นเคยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิก และความเป็นตัวของตัวเองของท่านไปได้ นอกจากนั้นขอเรียนเสริมว่า ใน

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท บริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะ

ความคิดเห็นที่แตกต่าง คณะกรรมการยินดีอย่างยิ่งกับความเห็นที่แตกต่าง จะเป็นการเปิดมุมมองของคณะกรรมากร

ให้กว้างขึ้น และให้เห็นรอบด้านมากขึ้น ได้ทำางานได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

2. นโยบายข้อบังคับของบริษัทใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ  ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นมาประชุม  รวม 13 ราย ถือหุ้นรวมกัน 9,210 หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 416 ราย ถือหุ้นรวม 249,801,137 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1)  เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

  เห็นด้วย  249,787,820 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9982

  ไม่เห็นด้วย  3,400    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0014

  งดออกเสียง  1,210    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0004

2)  เลือก นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

  เห็นด้วย  249,787,820 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9982

  ไม่เห็นด้วย  3,400    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0014

  งดออกเสียง  1,210    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0004

3)  เลือก นายชลิต  ลิมปนะเวช  เป็นกรรมการอิสระ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

  เห็นด้วย    247,731,696 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.1716

  ไม่เห็นด้วย  2,068,231  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8280

          งดออกเสียง           1,210  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0005

4)  เลือก นางอัจฉรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

  เห็นด้วย  249,787,820 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9982

  ไม่เห็นด้วย  3,400    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0014

  งดออกเสียง  1,210    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0004



28 รายงานประจ�าปี 2560

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 6   พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2560

พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2560

คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำางานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการตลอดเวลา มิใช่

เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชุม

3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่  

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำารวจค่าตอบแทน

กรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีรายได้

ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะเหมาะสมดี 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน จงึได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้   ผูถื้อหุ้น พจิารณาค่าตอบแทน

กรรมการประจำาปี 2560 มากกว่าปี 2559  ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย

ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำาปี 2560 เป็นดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

 1.1   ค่าตอบแทนการทำางาน

  - ประธานกรรมการ   เดือนละ 50,000 บาท

  - กรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท

 1.2   ค่าตอบแทนจากผลการดำาเนินงาน

  - หากบริษัทฯ มีกำาไรสุทธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการท้ังคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่

คณะกรรมการได้รับทั้งปี โดยการพิจารณา ค่าตอบแทนนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 1.3  สิทธิอื่นๆ     -ไม่มี-

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง  ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

 - กรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง  ไม่ว่าจะประชุมกี่ครั้งก็ตาม

3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

            - ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  ปีละ 60,000 บาท

 - กรรมการ        ปีละ 40,000 บาท

ทั้งนี้คณะกรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯย่อย
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้เสนอ อำานาจหน้าที่ของคณะกรรม

การบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปี 2559 

หน้า 88-91

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณเศรษวุฒิ  อังคีรสคุปต์กระเษียรอภิบาล ผู้รับมอบอ�านาจ

ถาม :

1. ปี 2559 ที่คณะกรรมการพิจารณาให้ผลตอบแทนกรรมการจากผลการดำาเนินงาน ขอรายละเอียดการจ่ายของปี 2559

2. การจ่ายค่าตอบแทนจากผลการดำาเนินงาน 1 เท่า คิดมาจากอะไร มาจากผลประกอบการดีขึ้น 1 เท่า หรือไม่

3. การจ่ายจากผลตอบแทนจากผลการดำาเนนิงาน 1 เท่า การจ่ายเป็นสดัส่วนเปอร์เซน็ต์ตามผลประกอบการหรอืไม่ว่า เช่น 

ผลประกอบการเติบโต 50% กำาหนดจะจ่ายให้กี่เปอร์เซ็นต์ 

ประธานกรรมการ

ตอบ :

1. จ่าย 1 เท่าของค่าตอบแทนปกติ

2. มติผู้ถือหุ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทน 1 เท่าของค่าตอบแทนรวมทั้งปี

3. ปกติถ้าบริษัท มีกำาไร ก็จะจ่าย 1 เท่า เหมือนจ่ายโบนัสให้พนักงาน ไม่ได้ผันแปรตามยอดกำาไรสุทธิ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 4 หัวข้อ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำางาน ค่าตอบแทน

คณะกรรมการจากผลการดำาเนินงาน   ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด

ค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจำานวนเสยีงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมตขิองท่ีประชมุคอืคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิ

ออกเสยีง  ผูถื้อหุ้นทุกท่านทีม่าประชมุ รวมท้ังผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการ มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นีส้อดคล้องกับความเห็นของ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทีว่่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลกัการไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพ่ือตวับคุคล

การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท�างาน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการ

ทกุท่าน เข้าประชมุวาระปกต ิและวาระพิเศษครบทุกครัง้ ยกเว้น นายวิรัช ไพรัชพิบลูย์ ป่วยจำาเป็นต้องเข้ารักษาตวัท่ีโรงพยาบาล 

นายไพศาล พงษ์ประยูร และ นายชลิต ลิมปนะเวช  ติดภารกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม  1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  

การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด�าเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2559 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผลการดำาเนินงาน
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านในปี 2559 ได้ฉาย

อยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้งตามวาระที่ท่านดำารงตำาแหน่ง ยกเว้น นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ 

ป่วยจำาเป็นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล นายไพศาล พงษ์ประยูร ติดภารกิจในต่างประเทศ ไม่ได้เข้าประชุม  1 ครั้ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  

การพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการฯ แต่ละท่านใน

ปี 2559 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง  ตามวาระที่ท่านดำารงตำาแหน่ง

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม รวม 2 ราย ถือหุ้นรวมกัน 20,500 

หุ้น ทำาให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 418 ราย ถือหุ้นรวม 249,821,637 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท�างาน ตามที่ประธานฯ เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

   เห็นด้วย   247,724,527 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.1608

   ไม่เห็นด้วย       2,066,900   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8274

   งดออกเสียง        29,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0118

2) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด�าเนินงาน  ตามที่ประธานฯ เสนอ  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

   เห็นด้วย   247,724,527 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.1608

   ไม่เห็นด้วย       2,071,900    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8294

   งดออกเสียง        24,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0098

3) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามที่ประธานฯ เสนอ 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

   เห็นด้วย   247,725,027 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.1608

   ไม่เห็นด้วย       2,071,900   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8294

   งดออกเสียง        24,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0099

4) ก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามที่

ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

   เห็นด้วย   247,725,527 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.1610

   ไม่เห็นด้วย       2,066,900    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8274

   งดออกเสียง        29,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0116
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี  ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้  คือ

1. เป็นผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานของสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. เป็นสำานักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบที่ดี  ที่เชื่อถือได้

3. มีชื่อเสียงและประวัติการทำางานที่ดี

4. ค่าบริการวิชาชีพเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เห็นว่ามีคุณสมบัติตามที่สำานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำาหนด  มีผลงานการตรวจสอบเป็นที่พอใจ และยังไม่เคย

พบว่ามคีวามบกพร่องอนัอาจจะก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บรษิทัฯ และผู้ถือหุ้นได้ ไม่มคีวามสัมพันธ์หรอืส่วนได้เสยีกับบรษิทั 

หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

อย่างเป็นอิสระ และได้ปฎิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีมาแล้ว 1 ปี จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จงึนำาเสนอให้ท่ีประชมุผถืูอหุน้พิจารณาและแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั

สำานักงาน อีวาย จำากัด  เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 ของบริษัทฯ  ดังนี้

  คุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 

  คุณณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ                  

  คุณวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 

โดยผู้สอบบัญชีท้ังสามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับบุคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

การพิจารณาก�าหนดค่าสอบบัญชี 

บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจำาปี 2560 เป็นจำานวน 1,617,500 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559  

จำานวน 267,500 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแล้วเห็นว่าเหมาะสม 

ในปี 2559 นอกจากค่าสอบบัญชีจำานวน 1,350,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นแก่

บริษัท บัญชีกิจ จำากัด เป็นจำานวน 53,768 บาท

            

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจ

สอบ  และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2560 และ

กำาหนดค่าสอบบัญชี จำานวน 1,617,500 บาท 
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น

คุณประเสริฐ  แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น

ถาม :

ตามที่บริษัทเลือก บริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี ได้มีการเปรียบเทียบราคาและแผนงานกับบริษัทอื่น, 

Big 4 และ บริษัท บัญชีกิจ จำากัด หรือไม่ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ตอบ :

มีการเชิญให้สำานักงานตรวจสอบบัญชี 3 บริษัท รวมทั้งบริษัท บัญชีกิจ จำากัดเข้ามาเสนอราคาค่าสอบบัญชี

ประธานฯ  ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวข้อ คือแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนด ค่าสอบบัญชี  และได้แจ้งว่า

จำานวนเสียงทีต้่องใช้เพ่ือเป็นมตขิองท่ีประชมุท้ัง 2 หัวข้อ คอืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง 

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม  รวม 418 ราย  ถือหุ้นรวม 249,821,637 หุ้น

มติที่ประชุม: ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1) แต่งตั้งบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 

และ/หรือ คุณณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรือ คุณวราพร ประภาศิริกุล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4579 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปี 2560  

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

   เห็นด้วย   249,797,027 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9901

   ไม่เห็นด้วย              3,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0014

   งดออกเสียง           21,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0085

   

2)  ก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 เป็นจ�านวนเงิน 1,617,500 บาท 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

   เห็นด้วย   247,730,527 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.1630

   ไม่เห็นด้วย       2,066,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8274

   งดออกเสียง        24,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0097

    

วาระที่ 8    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 

ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำาถามเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทั้งหมด และกรอกแบบประเมิน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจะเป็นข้อมูลสำาหรับปรับปรุงการประชุมครั้งต่อไป
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

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

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

                                                                             ลงชื่อ                             ประธานที่ประชุม                                                                                           

                                         (นางสาวลักษณา   ทรัพย์สาคร)                                             

                                                                                                      ประธานกรรมการ                                                       

       ลงชื่อ  =                                      ผู้บันทึกการประชุม

                               (นางสาวกุลกาน   จีนปั่น)

                               เลขานุการบริษัท
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัตขิองกรรมการทีเ่สนอให้เลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล   นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร
ประเภทกรรมการ   กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อ
ต�าแหน่ง    กรรมการ
อายุ     65 ปี
สัญชาติ    ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา     ปริญญาโท : MBA Wharton Business School,  University of Pennsylvania, USA
    ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
    2557 Role of the Chairman Program (RCP)
    2557 Director Certification Program (DCP)
    2555 Director Accredited Program (DAP)                                                                         
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นปัจจุบัน  บริษัท  ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำากัด
                                                                            บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
       บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด
       บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำากัด
       บริษัท วณิชภาค จำากัด
       บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด
       บริษัท รวมทรัพย์สิน จำากัด
       บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด
       บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จำากัด
ประสบการณ์การท�างาน  
ปี2556 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
ปี2556 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จำากัด 
ปี2556 – ปัจจุบัน     ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)           
ปี2555 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด
ปี2555 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จำากัด 
ปี2554 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท วณิชภาค จำากัด
ปี2546 – ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  37,861,267  หุ้น คิดเป็น 7.85%
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
การเข้าประชุม  การประชุมระหว่างดำารงตำาแหน่งตามวาระเมษายน 2558 - เมษายน 2561

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  25ปี (2535 - ปัจจุบัน)

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

18/18

  เอกสารแนบ 3
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล  นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์
ประเภทกรรมการ   กรรมการผู้ไม่มีอำานาจลงลายมือชื่อ   
ต�าแหน่ง    กรรมการอิสระ 
อายุ     70  ปี
สัญชาติ    ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา    ปริญญาตรี:เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA                                             
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :
    2557 Director Certification Program Update (DCPU)
    2556 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
    2551 Role of the Compensation Committee Program (RCC) 
    2547 Audit Committee Program (ACP) 
    2545 Director Certification Program (DCP)                                      
หลักสูตรอื่นๆ   หลักสูตร Executive Development Program,  Princeton University, USA
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน   ไม่มี                                                    
ประสบการณ์การท�างาน 
ปี2550 – ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนของ
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
ปี2542 – ปัจจุบัน     กรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
ปี2541 – ปัจจุบัน     กรรมการอิสระของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)
ปี2543                     กรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี  
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์   ไม่มี 
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ    ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6
การเข้าประชุม  การประชุมระหว่างดำารงตำาแหน่งตามวาระเมษายน 2558 - เมษายน 2561 

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ  10 ปี ( 2550 - ปัจจุบัน)
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี้  13 ปี 
นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุม

     คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

17/18

12/13
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล  นายไพศาล พงษ์ประยูร 
ประเภทกรรมการ   กรรมการผู้ไม่มีอำานาจลงลายมือชื่อ 
ต�าแหน่ง    กรรมการอิสระ
อายุ     68 ปี
สัญชาติ    ไทย
คุณวุฒิทางการศึกษา   ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
    Fairleigh Dickinson University, USA    
    ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา Villanova University, USA
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
    2557  Role of the Chairman Program (RCP)
    2557 Director Certification  Program (DCP)
    2555 Directors Accreditation  Program(DAP)                                       
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในปัจจุบัน  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบัน ไม่มี
ประสบการณ์การท�างาน   
ปี2543 - 2553     ผู้อำานวยการฝ่าย Head of Business Partner บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
ปี2540 - 2542     กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จำากัด (มหาชน)
ปี2536 - 2540     ผู้อำานวยการกองพาณิชย์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำากัด (มหาชน)
ปี2535 - 2536     ผู้จัดการโครงการพัฒนาอสังริมทรัพย์ บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
ปี2534 - 2535     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฮเทค อินดัสตรี เอสเตท จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไม่มี 
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ    ยกเว้นวาระที่ 5 และ 6
การเข้าประชุม  การประชุมระหว่างดำารงตำาแหน่งตามวาระเมษายน 2558 – เมษายน 2561    

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ   5 ปี (2555 - ปัจจุบัน)
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี้  8 ปี  
นายไพศาล พงษ์ประยูร มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

17/18

12/13

6/6

การประชุม

 คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จำากัด (มหาชน) ได้กำาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำาหนดโดย

คณะกรรมการกำากับตลาดทุน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจควบคุม

ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้งโดยต้องไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสียในลกัษณะ

ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

3. ไม่มคีวามสมัพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมท้ังในด้านการเงนิและการบรหิาร

งานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทั บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง และ 

ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

5. เปิดเผยความสัมพันธ์ใด ๆ ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

                                                                                        วันที่ 10 มีนาคม 2561

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง   การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ตามทีบ่ริษทั ทปิโก้ฟูดส์  จำากัด (มหาชน) กำาหนดวันประชมุสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ที ่ 1/2561 ในวันองัคารท่ี 10 เมษายน 2561 

เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชมุสำานกังานใหญ่ (Auditorium) ชัน้ 5 อาคารทปิโก้ เลขที ่118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน  กรงุเทพฯ 

เพ่ือพิจารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอยีดปรากฏตามคำาบอกกล่าวเรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ที ่1/2561 น้ัน

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้คราวนี ้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้  ขอเชญิชวนท่านผูถื้อหุ้นได้โปรดมอบฉนัทะให้บคุคล

อืน่หรือกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึง่ ตามรายนามต่อไปน้ี เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  ท้ังนี ้เพ่ือรกัษา

สิทธิในการออกเสียงของท่าน 

           1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์         (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำาปี หน้า  87 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

           2. นายไพศาล พงษ์ประยูร     (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำาปี หน้า 87 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

           3. นางอัจฉรา ปรีชา               (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจำาปี หน้า 87 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระท่ี 5 สำาหรับนายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ 

นายไพศาล  พงษ์ประยูร  นางอัจฉรา ปรีชา และ วาระที่ 6 สำาหรับนายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์ นายไพศาล พงษ์ประยูร 

หนังสอืมอบฉันทะท่ีบรษิทัฯ ได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุครัง้น้ี ได้ปรบัปรงุแก้ไขตามทีก่รมพัฒนาธุรกิจการค้า

ได้กำาหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้โดย

ละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแบบ ค. สำาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ที่แต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น สามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับวิธีของตลาดทุนในต่างประเทศ

บรษิทัฯ ได้จดัให้มหีน้าใน website: www.tipco.net   หวัข้อ Investor ทีผู่ถื้อหุน้ต่างประเทศสามารถจดัพิมพ์หนังสอืมอบฉนัทะ

แบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกต่อการมอบฉันทะมากยิ่งขึ้น

ในการกำาหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการออกเสียงลง

คะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของท่านและของผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป์จำานวน 20 บาท

มอบให้ผู้รับมอบฉันทะนำามาในวันประชุม

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งออกเสียงลงคะแนน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมาให้ถึง

บริษัทฯก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

กระผมขอถือโอกาสนี้  ขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

           ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                    

         (นายเอกพล   พงศ์สถาพร)                                                                                      

                                                                                                           กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 4
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บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ข้อบังคับของบริษัท

ของ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบ

ปีบัญชีของบริษัท

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอืน่นอกจากทีก่ล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุน้เป็นการ

ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจำานวนหุ้นท่ี

จำาหน่ายได้ท้ังหมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิห้าคนซึง่มหุ้ีนนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสบิของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าชือ่กันทำาหนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถื้อหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุล

ในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือ

ทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้

ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวัน ก่อน

วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สถานท่ีทีจ่ะใช้ประชมุตามวรรคหน่ึงต้องตัง้อยู่ในท้องทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ของสำานกังานใหญ่ของบรษิทัหรอืสาขา หรอืจงัหวัดใกล้เคยีง

ข้อ 32 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนนแทนกไ็ด้ การมอบฉนัทะให้ทำาเป็นหนังสือและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและมอบแก่ประธานทีป่ระชมุ ณ 

สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่

น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จำานวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้

ส่งหนังสอืนดัประชมุไปยังผูถื้อหุน้ ไม่น้อยกว่าเจด็วันก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ

เอกสารแนบ 5
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ข้อ 34 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค)  การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำาคัญ การมอบหมายให้

บุคคลอื่นเข้ามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน

ข้อ 35 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังนี้

(1)  พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการ ของบริษัทได้จัดการไป

ในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรกำาไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตรวจสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ
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คำาชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 

การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่

หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1ข้างต้น และ

ผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(ก) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

(ข) สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีออำานาจกระทำาการ แทน

นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งได้กรอกข้อความ 

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมข้ีอความแสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนิตบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีำานาจ กระทำาการ

แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

 (ค) สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ รับรอง

สำาเนาถูกต้อง 

(ง) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1

เอกสารแนบ 6
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3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำาความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มา

ใช้บงัคบัโดยอนโุลมกับผูถื้อหุน้หรอืผูเ้ข้าร่วมประชมุซึง่มไิด้ม ีสญัชาตไิทย หรอืซึง่เป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย

ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลน้ันอาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ัน

ตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลน้ันก็ได้ ท้ังน้ี จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำานาจ

ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำากัดอำานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำานักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และ

ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล 

การออกเสียงลงคะแนน  

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 

2. ทุกวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งนี้เป็นกรณีปกติ ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน

มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่ง

3. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น 

4. การออกเสยีงลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุด้วยตนเองหรอืผูร้บัมอบฉนัทะ ให้ทำาเครือ่งหมายในบตัรลงคะแนนเสยีง

5. ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนในใบมอบฉันทะแล้ว ไม่ต้องทำาเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน

ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงรวม

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ
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