
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน  2564  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้1

118/1 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
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แนวทางปฏิบิัตัิสิำำาหรัับัผู้้�ถือืห้�นในการัเข้�าร่ัวมปรัะชุ้มสำามัญผู้้�ถือืห้�นปรัะจำำาปี 2564

ภายใติ�การัแพร่ัรัะบัาดข้องโรัคติดิเชุื�อไวรััสำโคโรันาสำายพนัธุ้์�ใหม่ 2019

 บริษัท ทิปโกฟ้ดูส ์ จำากดั (มหาชน) ขอชี �แจงแก่ผูถื้อหุน้ส ำาหรบัแนวทางเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการดำาเนินการจดัประชมุ 

สามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564 ในวนัที� 9 เมษายน 2564 ณ สำานกังานใหญ่ หอ้งประชมุชั�น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก1้  

เลขที� 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้และ 

ผูร้บัมอบฉันัทะ ดงัตอ่ไปนี�

1. ขอความรว่มมือมายงัทา่นผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาใชว้ธีิีการลงคะแนนโดยการมอบฉันัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ

โดยรายละเอียดการมอบฉันัทะไดป้รากฎตามเอกสารแนบ 5 ตามหนงัสือเชิญประชมุที�บรษัิทฯไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้

2. ส ำาหรบัท่านผูถื้อหุน้ที�ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯขอใหท้่านไดจ้ัดเตรียมหนา้กากอนามยัโดย 

ตวัทา่นเองและขอใหส้วมใสต่ลอดการประชมุ บรษัิทฯขอเรยีนใหท้ราบวา่ทา่นจะตอ้งผา่นการคดักรองตามมาตรการ 

บรษัิทฯ ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีอณุหภูมิูเกิน 37.5 องศา บรษัิทฯขอสงวนสิทธิี�ในการใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันัทะใหก้รรมการ

อิสระในการเขา้ประชมุแทน บรษัิทฯ ขอเรยีนวา่เกณฑ์ก์ารคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุอาจมีการปรบัเปลี�ยนเพิ�มเติมได ้ 

ณ วนัประชมุ

3. ผูถื้อหุน้ที�ผา่นการคดักรองทกุทา่นถกูจดัใหน้ั�งโดยมีระยะหา่ง 1 เมตร จากผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นอื�น โดยผูถื้อหุน้ที�เขา้

หอ้งประชมุก่อนจะมีสทิธิี�ที�จะไดน้ั�งก่อน ในกรณีที�ที�นั�งที�จดัเตรยีมไวเ้ตม็ความจ ุ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิี�ในการปิดหอ้ง

ประชมุ และขอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉันัทะใหก้รรมการอิสระในการเขา้ประชมุแทน

4. ขอยกเลิกการใหบ้ริการอาหาร ชา และกาแฟ ทั�งก่อนและระหว่างการประชุม รวมถึงการงดแจกของที�ระลึก  

อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ยงัมีการจดัเตรยีมนำ�าดื�มเป็นขวดให้

5. ส ำาหรบัทา่นผูถื้อหุน้ที�มีขอ้ซักัถามหรอืขอ้สงสยัเกี�ยวกบังบการเงินหรอืผลประกอบการของบรษัิทหรอืวาระอื�น ๆ  สามารถ

สง่คำาถาม มาทางอีเมล investors@tipco.net  โดยบรษัิทฯจะทำาการชี �แจงและสง่อีเมลกลบัไปยงัทา่นผูถื้อหุน้

 บรษัิทฯ ขอแสดงความขอบคณุทา่นผูถื้อหุน้ทกุทา่นที�ใหค้วามสนใจในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564 

และขออภูยัในความไมส่ะดวกจากขั�นตอนตา่งๆ ตามแนวปฎิบตัิที�จะเกิดขึ �นทั�งก่อนและระหวา่งการประชมุ

            

 จงึเรยีนมาเพื�อโปรดทราบ

                ขอแสดงความนบัถือ

                                                     ( นายยงสทิธิี�  โรจนศ์รกีลุ )

                                                                             ประธีานเจา้หนา้ที�บรหิาร  
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วารัะที� 1   พจิำารัณารัับัรัองรัายงานการัปรัะชุ้มสำามัญผู้้�ถือืห้�นปรัะจำำาปี 2563 เมื�อวันที� 3 เมษายน 2563

รัายละเอยีดทั�วไป : บรษัิทฯไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2563 เมื�อวนัที� 3 เมษายน 2563 และไดจ้ดัทำารายงานการ

ประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที�กฏหมายกำาหนด รวมทั�งไดเ้ผยแพรใ่นเวบ็ไซัต์

ของบรษัิทฯ  www.tipco.net ดว้ยแลว้ ส ำาเนารายงานการประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

ความเหน็คณะกรัรัมการั : ที�ประชมุผูถื้อหุน้สมควรรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2563 เมื�อวนัที� 3 

เมษายน 2563 ซัึ�งคณะกรรมการเหน็วา่การบนัทกึรายงานการประชมุถกูตอ้งครบถว้นแลว้

จำำานวนเสำียงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ: เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุโดยการมอบฉันัทะหรอืมาประชมุดว้ยตนเองและ

มีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 34.1

 ที� ทฟ.005 /2564

          วนัที� 9 มีนาคม 2564

เรื�อง     ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564

เรยีน    ทา่นผูถื้อหุน้

เอกสารแนบ 1)  ส ำาเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจำาปี 2563 

  2)  รายงานประจำาปี 2563 ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) 

  3)  สรุปขอ้มลูทางการเงิน

  4)  รายนามและประวตัขิองกรรมการที�เสนอใหเ้ลือกตั�งแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

        และนิยามกรรมการอิสระ 

  5)   หนงัสือมอบฉันัทะแบบ ข

  6)  ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ หมวดที� 5 เรื�องการประชมุผูถื้อหุน้ 

  7)  ค ำาชี �แจงวิธีีการมอบฉันัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้รว่มประชมุ   

       และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้  

  8)  แผนที�สถานที�จดัประชมุ – อาคารทิปโก1้

 คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ำากัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 

ในวนัศกุรที์� 9 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุสำานกังานใหญ่ของบรษัิทฯ (Auditorium) ชั�น 5 อาคารทิปโก1้  

เลขที� 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื�อพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 

ดงันี �
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วารัะที� 2   คณะกรัรัมการัรัายงานผู้ลการัดำาเนินงานข้องบัริัษัทฯ ในรัอบัปีที�ผู่้านมา

รัายละเอยีดทั�วไป : รายงานผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯในปี 2563 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจำาปี 2563 

ตามเอกสารแนบ 2 และสรุปขอ้มลูทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 3 

ความเหน็คณะกรัรัมการั : ที�ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯในปี 2563

จำำานวนเสำียงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ: เนื�องจากเป็นวาระเพื�อทราบจงึไมมี่การลงคะแนนเสียง

วารัะที� 3   พจิำารัณาอน้มัติงิบัการัเงนิที�ได�รัับัการัติรัวจำสำอบัแล�วสำิ�นส้ำด ณ วันที� 31 ธัุ์นวาคม 2563

รัายละเอยีดทั�วไป : งบการเงินประจำาปีสิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธีนัวาคม 2563 ซัึ�งแสดงไวใ้นรายงานประจำาปี 2563 และสรุป

ขอ้มลูทางเงินตามเอกสารแนบ 3 ไดผ้า่นการรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ แบบไมมี่เงื�อนไข  และผา่นการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯแลว้ มีความสมบูรณแ์ละถูกตอ้งตามหลกัการบัญชีที�รบัรองทั�วไป  

สาระสำาคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ประจำาปี 2563 มีดงัตอ่ไปนี�

รวมสนิทรพัย์

รวมหนี�สนิ

รายไดจ้ากการขาย

กำาไร(ขาดทนุ)สทุธิี

กำาไร(ขาดทนุ)สทุธิีตอ่หุน้

3,317,897,440

1,130,244,861

255,066,768

317,549,351

0.66

6,487,259,025

2,267,758,547

2,500,123,559

481,812,461

1.00

รัายการั งบัการัเงนิข้องบัริัษัทฯและบัริัษัทย่อย งบัการัเงนิข้องบัริัษัทฯ

ความเหน็คณะกรัรัมการั : ที�ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตังิบการเงินที�ไดร้บัการตรวจสอบแลว้สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธีนัวาคม 2563

จำำานวนเสำียงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ: เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุโดยการมอบฉันัทะหรอืมาประชมุดว้ยตนเองและ

มีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 34.1

วารัะที� 4   พจิำารัณาอน้มัติจิำดัสำรัรักำาไรัและจำา่ยเงนิปันผู้ลปรัะจำำาปี 2563

รัายละเอยีดทั�วไป : ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 บรษัิทฯตอ้งจดัสรรกำาไรสทุธิีประจำาปีสว่นหนึ�งไว้

เป็นทนุสำารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของกำาไรสทุธิีประจำาปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสำารองจะมี

จำานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน บริษัทฯไดส้ ำารองครบถว้นตามกฏหมายที�กำาหนดแลว้ บริษัทฯมีนโยบาย 

จา่ยเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกำาไรสทุธิีของงบการเงินเฉัพาะกิจการ หลงัหกัภูาษีเงินไดแ้ละจดัสรรตามกฎหมาย

หน่วย: บาท
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 บรษัิทฯมีผลกำาไรสทุธิีตามงบการเงินเฉัพาะกิจการสำาหรบัปี 2563 จำานวน 317,549,351 บาท คดิเป็น กำาไรตอ่หุน้ 

0.66 บาท  ตามงบการเงินรวมกำาไสทุธิีเทา่กบั 481,812,461 บาท   

 คณะกรรมการจงึเสนอใหจ้า่ยเงินปันผลอตัราหุน้ละ 0.94 บาท รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทั�งสิ �น 453,624,861.60 บาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 142 ของกำาไรสทุธิีตามงบการเงินเฉัพาะกิจการ แก่ผูถื้อหุน้ 482,579,640 หุน้ ชึ�งเมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2563 

บรษัิทไดจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท และ ไดจ้า่ยเงินปันผลระหวา่งกาลอีกในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท 

เมื�อวนัที� 17 มีนาคม 2564 จงึคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำาหรบังวดนี�ในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำานวน  

241,289,820 บาท และกำาหนดจา่ยเงินปันผลในวนัศกุรที์� 7 พฤษภูาคม 2564

 บ ริ ษั ท จ ะ จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ใ ห้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น ต า ม ร า ย ชื� อ ผู้ มี สิ ท ธิี ใ น ก า ร รับ เ งิ น ปั น ผ ล ( R e c o r d  D a t e )  

ในวนัพฤหสับดีที� 22 เมษายน 2564     

ความเหน็คณะกรัรัมการั : ที�ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัใิหจ้า่ยเงินปันผลตามที�คณะกรรมการเสนอ

จำำานวนเสำียงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ: เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุโดยการมอบฉันัทะหรอืมาประชมุดว้ยตนเองและ

มีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 34.1

วารัะที� 5   พจิำารัณาแติง่ติั�งกรัรัมการัแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ

รัายละเอียดทั�วไป : ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กำาหนดใหใ้นแต่ละปีกรรมการตอ้งพน้จากตำาแหน่งจำานวน  

1 ใน 3  กรรมการที�พน้จากตำาแหนง่อาจไดร้บัเลือกตั�งใหมไ่ด ้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งนี �กรรมการที�ตอ้งพน้จากตำาแหนง่

ตามวาระคือ 

 1. นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร กรรมการ

 2. นายวิรชั ไพรชัพิบลูย ์  กรรมการอิสระ

 3. นายไพศาล  พงษป์ระยรู กรรมการอิสระ

 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบคุคลที�เหน็วา่มีคณุสมบตัิเหมาะสมและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม เพื�อรบัการ

พิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการระหวา่งวนัที� 23 พฤศจิกายน 2563 ถงึ วนัที� 31 มกราคม 2564  ตามหลกัเกณฑ์ที์�ไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นเวบ็ไซัตข์องบรษัิทฯ แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้เสนอรายชื�อเขา้มายงับรษัิทฯ

 ระเบียบการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเป็นผูส้รรหาบคุคล

ที�เหมาะสมที�จะดำารงตำาแหนง่กรรมการ  เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก  แตค่ณะกรรมการสรรหาฯ  จะดำาเนินการ

สรรหากรรมการต่อเมื�อไดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั�งนี �คณะกรรมการมิไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ 

สรรหาฯ ทำาหนา้ที�สรรหา เนื�องจากไม่มีผูถื้อหุน้รายย่อยเสนอผูที้�เหมาะสมเขา้ดำารงตำาแหน่งกรรมการที�ออกตามวาระและ 

อตัรากำาไรสทุธิีตอ่หุน้

อตัราเงินปันผล/หุน้

อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่กำาไรสทุธิี(%)

รวมเงินปันผลจา่ย (ลา้นบาท)

0.66

0.94

142%

453.62

0.25

0.34

134%

164.08

ปี 2563

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผลเปรยีบเทียบยอ้นหลงั

ปี 2562
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คณะกรรมการซัึ�งไม่รวมกรรมการที�มีสว่นไดเ้สีย พิจารณาเห็นวา่กรรมการที�ออกตามวาระ ทั�ง 3 ท่าน ไดผ้่านกระบวนการ 

กลั�นกรองของคณะกรรมการบริษัทแลว้ สมควรจะไดร้บัการพิจารณาใหด้ ำารงตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากมี

คณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบตามที�บรษัิทฯกำาหนดมีผลการปฏิบตัหินา้ที�ที�ผา่นมาเป็นที�พอใจ มีความรูค้วามสามารถและ

ประสบการณที์�เป็นประโยชนแ์ละจำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาพอเพียงต่อ การปฏิบตัิหนา้ที�กรรมการและ 

เป็นผูที้�มีลกัษณะครบถว้นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑ์ข์องสำานักงาน 

คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่าบุคคลที�จะเสนอชื�อใหเ้ป็น

กรรมการจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที์�เกี�ยวขอ้ง

        ประวตัขิองกรรมการทั�ง 3 ทา่น ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ในการพิจารณาเลือกตั�งกรรมการ จะพิจารณาเลือกกรรมการ

ทีละตำาแหนง่ คณุสมบตักิรรมการปรากฏในรายงานประจำาปี 2563 หนา้ 79

ความเหน็คณะกรัรัมการั : คณะกรรมการซัึ�งไมร่วมกรรมการที�มีสว่นไดเ้สีย เสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้สมควรเลือกตั�งกรรมการ

ที�ออกตามวาระใหด้ ำารงตำาแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง  

จำำานวนเสำยีงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ: เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ  โดยการมอบฉันัทะหรอืมาประชมุดว้ยตนเองและ

มีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 34.1

วารัะที� 6   พจิำารัณากำาหนดค่าติอบัแทนกรัรัมการั ปรัะจำำาปี 2564

รัายละเอยีดทั�วไป: ขอ้กำาหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  ดงันี �คือ

 1. ผลตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งหรอืเกี�ยวเนื�องกบัผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ

 2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำางานใหเ้ป็นรายเดือน สอดคลอ้งกบัการรบัผิดชอบตอ่หนา้ที�กรรมการตลอดเวลา  

 มิใชเ่ฉัพาะเพียงในเวลาที�มาประชมุ

 3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบตัหินา้ที�

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับผลการสำารวจ 

ค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย( IOD) และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในกลุม่

อตุสาหกรรม  Food and Beverage และกลุม่อตุสาหกรรมที�มีรายไดใ้กลเ้คียงกนั พิจารณาแลว้เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการ

ทั�งคณะเหมาะสมดี คณะกรรมการสรรหาฯ จึงไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯใหพิ้จารณาเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้  

ใหก้ำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำาปี 2564 เท่ากบัปี 2563 ดงัต่อไปนี�

 6.1  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ

  6.1.1 คา่ตอบแทนการทำางาน   

ติำาแหน่ง

ประธีานกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท

2564

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน

2563

50,000 บาท/เดือน

40,000 บาท/เดือน
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      6.1.2 คา่ตอบแทนจากผลการดำาเนินงาน 

  หากบริษัทฯ มีกำาไรสทุธิีใหจ้่ายผลตอบแทนใหก้รรมการทั�งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวม ที�  

 คณะกรรมการไดร้บัทั�งปี โดยการพิจารณาค่าตอบแทนนี� ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

  6.1.3 ผลประโยชนอื์�นๆ     

    - ไมมี่ -

       6.2  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 6.3 คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

ติำาแหน่ง

ประธีานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

2564

70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

2563

70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง

ติำาแหน่ง

ประธีานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

2564

60,000 บาท/ปี

40,000 บาท/ปี

2563

60,000 บาท/ปี

40,000 บาท/ปี

 คณะกรรมการไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทยอ่ย

 อำานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ปรากฏ

ในรายงานประจำาปี 2563 หนา้ 74-76

ความเหน็คณะกรัรัมการั :  เหน็สมควรใหเ้สนอที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ และกรรมการ

ชดุตา่งๆ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  

จำำานวนเสำยีงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ:  เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ โดยการมอบฉันัทะหรอืมาประชมุดว้ยตนเองและ

มีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 34.1
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วารัะที� 7   พจิำารัณาแติง่ติั�งผู้้�สำอบับัญัชุ ีและกำาหนดค่าสำอบับัญัชุปีรัะจำำาปี 2564

รัายละเอียดทั�วไป : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก บรษัิทสำานกังาน อีวาย จำากดั ซัึ�งเป็นผูส้อบบญัชีของ 

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย เหน็วา่มีคณุสมบตัติามที�ส ำานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ กำาหนด  มีผลงานการตรวจสอบเป็น

ที�พอใจ และยงัไมเ่คยพบวา่มีความบกพรอ่งอนัอาจจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษัิทฯ และผูถื้อหุน้ได ้ ไมมี่ความสมัพนัธี์

หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมี 

ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ที�อยา่งเป็นอิสระ และไดป้ฎิบตังิานในฐานะผูส้อบบญัชีมาแลว้ 5 ปี จงึเสนอใหแ้ตง่ตั�งเป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษัิทฯ ประจำาปี 2564  โดยกำาหนดคา่ตรวจสอบบญัชีดงันี �  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ปรยีบเทียบกบัคา่ตรวจสอบบญัชีของบรษัิทอื�นแลว้เหน็วา่เหมาะสม ทั�งนี �คา่สอบบญัชีนี �

ไมร่วมคา่บรกิารอื�นที�เกิดขึ �นในปี 2564

 ในปีที�ผา่นมา นอกจากคา่สอบบญัชีจำานวน 1,220,000 บาท แลว้  บรษัิทฯจา่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื�นแก่บรษัิท 

สำานกังาน อีวาย จำากดั  เป็นจำานวนเงิน 170,189.50 บาท

 นอกจากนี� บริ ษัท  ส ำานักงาน อีวาย จำากัด  ยัง เ ป็นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย อีก  4  บริ ษัท  คือ  

บรษัิท ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จำากดั บรษัิท ทิปโก ้ไบโอเทค็ จำากดั  บรษัิท ทิปโก ้รเีทล จำากดั และ บรษัิท ทีเอฟบี ดสิทิบวิชั�น จำากดั

 คณะกรรมการเห็นดว้ยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนำาเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและแต่งตั�งบริษัท 

ส ำานกังาน อีวาย จำากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจำาปี 2564 ของบรษัิทฯ และพิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีจำานวน 1,220,000 บาท

ความเห็นคณะกรัรัมการั :  ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั�ง นายณัฐวุฒิิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ทะเบียนเลขที� 5730 และ/หรือ นางสาวอิสราภูร วิสุทธิีญาณ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขที� 7480 และ/หรือ  

นางสาววราพร ประภูาศริกิลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที� 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯและกำาหนดคา่สอบบญัชี

เป็นเงิน 1,220,000 บาท  

จำำานวนเสำยีงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ: เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ  โดยการมอบฉันัทะหรอืมาประชมุดว้ยตนเองและ

มีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 34.1

                   

วารัะที� 8   พจิำารัณาอน้มัติเิพิ�มวัติถ้ืปรัะสำงค�บัริัษัท 4 ข้�อ รัวมเป็น 39 ข้�อ และแก�ไข้หนังสำือบัริัคณห�สำนธิุ์ข้�อ 3 ข้อง 

     บัริัษัทเพื�อให�สำอดคล�องกัน

รัายละเอียดทั�วไป : เพื�อโอกาสทางธุีรกิจในการประกอบกิจการจำาหน่าย ใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซืั �อ สินคา้อุปโภูคและบริโภูค  

กิจการผลิต โรงงานสารสกดั และจำาหน่ายผลิตภูณัฑ์ที์�มีสว่นผสมพืชสมนุไพรทกุชนิด รวมทั�งงานวิจยัและพฒัินาและแกไ้ข

หนงัสือบริคณหส์นธิีขอ้ 3 ของบริษัทเพื�อใหส้อดคลอ้งกัน คณะกรรมการจึงเสนอใหมี้การเพิ�มวตัถุประสงคบ์ริษัท 4 ขอ้  

รวมเป็น 39 ขอ้ และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิีขอ้ 3 ของบรษัิทเพื�อใหส้อดคลอ้งกนั โดยมีรายละเอียด ดงันี �

คา่สอบบญัชี

2564

1,220,000

2563

1,220,000

เทา่เดมิ

-

หน่วย: บาท
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ขอ้ (36)

ขอ้ (37)

ขอ้ (39)

ขอ้ (38)

ประกอบกิจการ นำาเขา้ สง่ออก ผลติ ซืั �อ จดัหา จำาหนา่ย แลกเปลี�ยน เชา่ ใหเ้ชา่ 

เช่าซืั �อ ใหเ้ช่าซืั �อ หรือจำาหน่ายจ่ายโอน สินคา้อปุโภูคและบริโภูค รวมทั�งวสัด ุ

อปุกรณ ์เครื�องจกัร ที�เกี�ยวขอ้งกบัสนิคา้อปุโภูคและบรโิภูค ทกุประเภูท

ประกอบกิจการโรงงานสารสกัด และรบัจา้งสกัดสารสกัดจากทุกส่วนของพืช

สมนุไพรทกุชนิด รวมทั�งศกึษา คน้ควา้ วิจยั พฒัินา และใหบ้รกิารตรวจวิเคราะห์

หาปรมิาณสารที�เกี�ยวขอ้ง ในหอ้งปฎิบตักิาร เพื�อสนบัสนนุ หรอืใชใ้นการประกอบ

กิจการคา้ นำาเขา้ สง่ออก ซืั �อ ขาย แลกเปลี�ยน ซัึ�งสนิคา้ บรกิาร และเวชภูณัฑ์ ์ 

ตามที�กำาหนดไวใ้นวตัถปุระสงค์

ประกอบกิจการ นำาเขา้ สง่ออก จดัหา ซืั �อ จำาหนา่ย ปลกู วิเคราะห ์วิจยั สกดัและ

พฒัินาสายพนัธีุพื์ชสมนุไพรทกุชนิด

ประกอบกิจการ ผลติ ศกึษา คน้ควา้ วิจยั และพฒัินาผลติภูณัฑ์ส์ ำาหรบัอปุโภูค 

และบริโภูคทกุประเภูทที�มีส่วนผสมของพืชสมนุไพรทกุชนิด รวมทั�งผลิตภูณัฑ์์

อาหาร เครื�องดื�ม เครื�องอปุโภูค บรโิภูค และเวชภูณัฑ์ท์กุประเภูท เพื�อสนบัสนนุ

หน่วยงานภูาครฐั รฐัวิสาหกิจ ตลอดจนบริษัทเอกชน เป็นตน้ หรือใชใ้นการ

ประกอบกิจการคา้ นำาเขา้ สง่ออก ซืั �อ ขาย แลกเปลี�ยน ซัึ�งสนิคา้และบรกิารตาม

ที�กำาหนดไวใ้นวตัถปุระสงค์

ความเหน็คณะกรัรัมการั: ที�ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัเิพิ�มวตัถปุระสงคบ์รษัิท 4 ขอ้ รวมเป็น 39 ขอ้ และแกไ้ขหนงัสือ

บรคิณหส์นธิีขอ้ 3 ของบรษัิทเพื�อใหส้อดคลอ้งกนั

จำำานวนเสำยีงที�ติ�องใชุ�เพื�อผู่้านมติ ิ: เสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจำานวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซัึ�งมาประชมุและมีสทิธิีออก

เสยีงลงคะแนน ตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชนจำากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31
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วารัะที� 9   พจิำารัณาเรืั�องอื�นๆ (ถื�าม)ี

 บริษัทฯขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวโดยพรอ้มเพรียงกนั หากท่าน 

ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้ บริษัทฯขอเชิญชวนใหท้่านรกัษาสิทธิีการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉัันทะให ้

บุคคลอื�นหรือมอบฉัันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉัันทะที�ไดส้่งมาพรอ้มจดหมายนี�  

(เอกสารแนบ 5)  ซัึ�งทา่นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันัทะได้

 บรษัิทฯไดจ้ดัสง่ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ  หมวดที� 5 เรื�องการประชมุผูถื้อหุน้  (เอกสารแนบ 6)  ค ำาชี �แจงวิธีีการมอบฉันัทะ 

การลงทะเบยีน  การแสดงหลกัฐานแสดงตนเขา้รว่มประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ (เอกสารแนบ 7) 

และแผนที�สถานที�จดัประชมุ (เอกสารแนบ 8) มาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุนี �เพื�อเป็นขอ้มลูสำาหรบั ผูถื้อหุน้ไดป้ฏิบตัิในการ 

เขา้ประชมุไดอ้ยา่งเรยีบรอ้ยถกูตอ้ง

 หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้สงสัยเกี�ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ และขอ้มูลของวาระต่างๆ สามารถส่งคำาถาม

ลว่งหนา้ก่อนการประชมุมายงัเลขานกุารบรษัิทฯ ทางโทรสารหมายเลข  0 2271 4304 หรอื 0 2271 1600 หรอืทาง e -mail 

investors@tipco.net 

 ในวนัประชมุทา่นผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันัทะสามารถลงทะเบียนเพื�อเขา้รว่มประชมุไดต้ั�งแตเ่วลา 8.00 น. เป็นตน้ไป 

 

 กำา ห น ด ร า ย ชื� อ ผู้ ถื อ หุ้น ( R e c o r d  D a t e )  ที� มี สิ ท ธิี เ ข้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุม ส า มัญ ผู้ ถื อ หุ้น ป ร ะ จำา ปี  2 5 6 4 

ในวนัพฤหสับดีที� 11 มีนาคม 2564  

 ทั�งนี �สทิธิีในการไดร้บัเงินปันผล ยงัมีความไมแ่นน่อน เนื�องจากตอ้งรอการอนมุตัจิากที�ประชมุผูถื้อหุน้  ประจำาปี 2564

 ขอแสดงความนบัถือ

 โดยคำาสั�งคณะกรรมการ

                                           

(นายยงสทิธิี� โรจนศ์รกีลุ)

ประธีานเจา้หนา้ที�บรหิาร

หมายเหต้ิ :1. ผูถื้อหุน้ที�มีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจำาปี 2563 ในรูปเอกสาร กรุณาตดิตอ่ทางโทรศพัท ์ 

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

  2. ผูถื้อหุน้สามารถดหูนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชมุในเวบ็ไซัตข์องบรษัิทฯ   

      www.tipco.net   ไดต้ั�งแตว่นัที� 9 มีนาคม 2564 ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 30 วนั

เลขานกุารบรษัิทฯ

โทร 02 273 6200 ตอ่ 7803

ฝ่่ายนกัลงทนุสมัพนัธี์

โทร  02 273 6200 ตอ่ 4940
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 ประชมุเมื�อวนัศกุรที์� 3 เมษายน 2563 ณ หอ้งประชมุสำานกังานใหญ่ของบรษัิทฯ ชั�น 5 หอ้ง Auditorium อาคารทิปโก ้

เลขที� 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เริั�มปรัะชุ้มเวลา 10.00 น.

 นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร ประธีานกรรมการ เป็นประธีานที�ประชมุ ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ และแถลงวา่

 • มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง จำานวน 37 ราย  ถือหุน้รวมกนั 157,326,263 หุน้ (32.6011%)  

 • มอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุแทน จำานวน 16 ราย  ถือหุน้รวมกนั  114,252,986 หุน้ (23.6755 %) 

 • มอบฉันัทะใหก้รรมการอิสระประชมุแทน จำานวน 10 ราย ถือหุน้รวมกนั 11,133,422 หุน้(2.3071%)

 รวมผูเ้ขา้ประชมุทั�งสิ �น 63 ราย จำานวนหุน้ที�ถือรวมกนั 282,712,671 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 58.5837 ของหุน้ที�จ ำาหนา่ย

ไดแ้ลว้ทั�งสิ �นจำานวน 482,579,640 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามกฎหมายและขอ้บงัคบัขอ้ 33 ของบรษัิทฯ ซัึ�งกำาหนดวา่จะตอ้ง

มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันัทะจากผูถื้อหุน้ มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ 25 คน หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจำานวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และ

ตอ้งถือหุน้นบัรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน3 ของจำานวนหุน้ที�จ ำาหนา่ยไดท้ั�งหมด

 ประธีานฯ ไดแ้นะนำากรรมการบรษัิทฯ ที�เขา้รว่มประชมุ ดงันี �

1. นางสาวลกัษณา ทรพัยส์าคร    ประธีานกรรมการ

2. นายวิรชั ไพรชัพิบลูย ์  กรรมการอิสระ และ ประธีานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายไพศาล พงษป์ระยรู  กรรมการอิสระ และ ประธีานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน และ  

      กรรมการตรวจสอบ

4. นายชลติ ลมิปนะเวช           กรรมการอิสระ                           

5. นางอจัฉัรา ปรชีา  กรรมการอสิระ และ กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ 

      ซัึ�งทา่นจะเป็นพยานในการนบัคะแนน 

6. พลอากาศเอกพงศธีร บวัทรพัย ์ กรรมการอิสระ

7. นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร   กรรมการ และ กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน

8. นางอนรุตัน ์  เทียมทนั  กรรมการ

9. นายสทิธิีลาภู ทรพัยส์าคร  กรรมการ

10. นายกฤษฎิ�     เศรษฐิน  กรรมการ 

11. นายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการ          

12. นางสาวกลุกาน จีนปั�น  เลขานกุารบรษัิท

 รวมจำานวนกรรมการที�เขา้รว่มประชมุทั�งหมด 11 คน คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการที�เขา้รว่มประชมุ = 100% ของ

กรรมการทั�งหมด

  เอกสำารัแนบั 1

รัายงานการัปรัะชุ้มสำามัญผู้้�ถือืห้�น

ปรัะจำำาปี 2563

บัริัษัท ทปิโก�ฟู้ดสำ� จำำากัด (มหาชุน)
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 ประธีานฯ  ไดแ้นะนำาผูบ้รหิาร ที�เขา้รว่มประชมุ  ดงันี �

 1. นายลือชา  พิศษิฐการ  ผูอ้ ำานวยการสายงานบรหิารการเงิน

 2. นางสาวเก๋นภูา จิตตเิรอืงวิชยั ผูอ้ ำานวยการฝ่่ายการตลาดและการขาย-บรษัิท ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จำากดั

 และไดแ้นะนำา นายศภุูชยั ปัญญาวฒัิโน  คณุณฐัวฒิุิ สนัติเพ็ชร  ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯซัึ�งไดเ้ขา้รว่มการประชมุ 

ผูถื้อหุน้ และ นางสาวกมลชนก ศรดีอนจนัทร ์ ผูแ้ทนจากบรษัิท สำานกังานอีวาย จำากดั ซัึ�งรว่มเป็นพยานในการนบัคะแนนใน

ครั�งนี �

 ในการประชุมครั�งนี � เพื�อป้องกันความเสี�ยงในการแพร่ระบาดของเชื �อไวรัสโควิค-19 ของดการถามคำาถาม 

ผ่านไมโครโฟนร่วมกัน ซัึ�งบริษัทฯไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ที�มีค ำาถาม สามารถส่งคำาถามล่วงหนา้ก่อนวันประชุมมายังอีเมล ์ 

kullakarn@tipco.net  โดยบรษัิทฯแจง้ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2563 หรอื

สามารถเขียนคำาถามมอบใหก้บัเจา้หนา้ที�บรษัิทฯในวนัประชมุ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะจดัคำาตอบและเปิดเผยบนเวบ็ไซัด ์

ของบรษัิทฯภูายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ

 ประธีานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุทราบถงึวิธีีปฏิบตัใินการประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode มาชว่ยในการลงทะเบียน

และออกเสียงเพื�อใหส้ะดวกรวดเรว็

 ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉัันทะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน  

และลงลายมือชื�อกำากบั สว่นผูที้�รบัมอบฉันัทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ จะไมไ่ดร้บับตัรลงคะแนน

 ในการนบัคะแนน เพื�อความรวดเรว็จะเรยีกเก็บเฉัพาะบตัรลงคะแนนไมเ่หน็ดว้ยและงดออกเสียง สว่นคะแนนเห็นดว้ย

จะนบัจากจำานวนเสียงที�เขา้ประชมุ หกัดว้ยคะแนนไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียง เมื�อประชมุเสรจ็ขอใหส้ง่บตัรลงคะแนนเห็น

ดว้ยทกุใบ เพื�อใหห้ลกัฐานการประชมุสมบรูณ์

 การนับคะแนนเสียง นับ1หุ้น เท่ากับ1เสียง ในกรณีที� มีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ�งช่อง จะถือเป็น 

บัตรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้นางอัจฉัรา ปรีชา กรรมการอิสระ ทำาการนับคะแนนร่วมกับ  

นางสาวกมลชนก ศรดีอนจนัทร ์ผูแ้ทนจากบรษัิท สำานกังานอีวาย จำากดั และเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ

 การประชมุไดบ้นัทกึวีดิทศันไ์วเ้ป็นหลกัฐาน 

 ประธีานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุทราบว่า บรษัิทฯ ไดแ้จง้ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื�อง 

เพื�อบรรจเุป็นวาระ ในการประชมุผูถื้อหุน้ไดท้างเวบ็ไซัด ์www.tipco.net ของบรษัิทฯ ระหวา่งวนัที� 2 ธีนัวาคม 2562 ถงึวนัที� 

31 มกราคม 2563 แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้เสนอเรื�องใหค้ณะกรรมการพิจารณา

 ประธีานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุทราบวา่ ทางบรษัิทฯไดร้บัจดหมายเวียนจาก “กลต” ในการรณรงค ์ งดแจกของชำารว่ย

ในการประชมุผูถื้อหุน้ ในปีนี �บรษัิทฯจงึขออนญุาตในการงดแจกของชำารว่ยใน การประชมุครั�งนี � ตามที�ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญ

ประชมุเชิญสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2563 แลว้

 ประธีานฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุทราบวา่ ทางตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ไดพ้ฒัินาระบบเพื�อใหบ้รษัิทจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่รายงานประจำาปีในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลู

ไดอ้ยา่งสะดวก และ รวดเรว็ และในการประชมุผูถื้อหุน้ครั�งนี � บรษัิทฯไดเ้ลือกการสง่รายงานประจำาปีผา่นรหสัควิอาร(์QR Code) 

ซัึ�งไดแ้นบวิธีีขั�นตอนการดาวนโ์หลดขอ้มลู ตามที�ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชมุ

 ประธีานฯ ไดด้ ำาเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี�
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วารัะที� 1   พจิำารัณารัับัรัองรัายงานการัปรัะชุ้มสำามัญผู้้�ถือืห้�นปรัะจำำาปี 2562 เมื�อวันที� 4 เมษายน 2562

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2562 เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2562 และจดัทำารายงาน

การประชมุสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ ในเวลาที�กฎหมายกำาหนด รวมทั�งไดเ้ผยแพรใ่น

เวบ็ไซัต ์www.tipco.net  และไดส้ง่ส ำาเนารายงานการประชมุใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ

 คณะกรรมการบรษัิทฯ  ไดพิ้จารณาแลว้เหน็วา่รายงานนี�ถกูตอ้งครบถว้น ผูถื้อหุน้สมควรรบัรอง

 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแ้จง้ว่าจำานวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นมติของที�ประชมุ คือ

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน

 ในการประชมุวาระนี � มีผูถื้อหุน้มอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุเพิ�มเตมิ 6 ราย ถือหุน้รวมกนั  192,003 หุน้  ทำาใหมี้ผูถื้อ

หุน้มาประชมุรวม 69 ราย  ถือหุน้รวม 282,904,674 หุน้

มติิที�ปรัะชุ้ม :ที�ปรัะชุ้มได�พิจำารัณาแล�ว มีมติิรัับัรัองรัายงานการัปรัะชุ้มสำามัญผู้้�ถืือห้�นปรัะจำำาปี 2562 

  เมื�อวันที� 4 เมษายน 2562 ด�วยคะแนนเสำียงเอกฉัันท� ดงันี�

  

   เหน็ด�วย      เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

วารัะที� 2   คณะกรัรัมการัรัายงานผู้ลการัดำาเนินงานข้องบัริัษัทฯในรัอบัปีที�ผู่้านมา

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชมุวา่ รายงานผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ในปีที�ผา่นมาไดพิ้มพไ์ว ้ในรายงานประจำาปี 

2562 และในสรุปขอ้มลูทางการเงินตามเอกสารแนบ 3 ที�ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ

 ประธีานฯ ขอใหน้ายเอกพล พงศส์ถาพร  กรรมการผูจ้ดัการรายงานสาระสำาคญัใหที้�ประชมุทราบ

โครังสำรั�างกล่้มบัริัษัท ณ 31 ธัุ์นวาคม 2562

                                                                          
บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์

24%(บริษัทร่วม)  

งบการเงินเฉัพาะกิจการ

100%100% 100%

12%

88%

บจ.ทิปโก้

ไบโอเทค็

บจ.ทิปโก้

ไพนแ์อปเปิ�ล

บจ.ทิปโก ้

เอฟแอนดบี์

บมจ.ทิปโก้

แอสฟัลท์

บจ.ทิปโก้

รเีทล

282,904,674
0
0
0

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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ผู้ลการัดำาเนินงาน – ธุ้์รักจิำผู้ลไม�แปรัร้ัป

• ปรมิาณสบัปะรดที�เขา้โรงงานในปี 2562 ลดลง เมื�อเทียบกบัปี 2561 ตามปรมิาณวตัถดุบิที�ลดลง

• สถานการณร์าคาสบัปะรดเฉัลี�ยปี 2562 ปรบัตวัเพิ�มขึ �นเป็น 5.68 บาท เทียบกบั 3.10 บาทในปี 2561

• ปรมิาณสง่ออก และราคาขายลดลง เมื�อเทียบกบัปี 2561 สง่ผลใหย้อดขายลดลงในปี 2562

ปริัมาณสัำบัปะรัดที�เข้�าโรังงานและรัาคาสัำบัปะรัดเฉัลี�ย

ผู้ลการัดำาเนินงาน – ธุ้์รักจิำคอนซู้มเมอรั� 

• ตลาดนำ�าผลไมโ้ดยรวมในปี 2562 มลูคา่ 11,357 ลา้นบาท ลดลง 4.3% บรษัิทสามารถครองสว่นแบง่ทางการตลาดตลาด

อนัดบั 1 ไวไ้ดท้ั�งตลาดนำ�าผลไมโ้ดยรวมและตลาดนำ�าผลไม ้100% (Premium)

• บรษัิทฯปรบัเปลี�ยนรูปแบบบรรจภุูณัฑ์ข์องผลติภูณัฑ์น์ำ�าผกัและผลไม ้100% ในปี 2562

• ตลาดนำ�าแร ่ในปี 2562 มลูคา่ 4,569 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น 7%

ผู้ลการัดำาเนินงาน - ธุ้์รักจิำสำารัสำกัดและการัเกษติรั

• ยอดขายสบัปะรดหอมสวุรรณลดลง 13% เนื�องจากผลผลติลดลง

• ธีรุกิจสารสกดัรายไดใ้กลเ้คียงกบัปีก่อนหนา้จากผลติหลกัอยา่ง Pineapple Crude Extract (PCE) และกระชายดำาตากแหง้

ผู้ลการัดำาเนินงาน - ธุ้์รักจิำค�าปลีก

• ในปี 2562 Squeeze Juice Bar & SQ Squeeze มีสาขาทั�งสิ �น 40 สาขา 

• เปิดรา้น SQ Squeeze มีทั�งหมด 6 สาขา เนน้ผลติภูณัฑ์น์ำ�าผกัและผลไมส้กดัเยน็ (Cold Pressed Juice)

นโยบัายเกี�ยวกับัการัติอ่ติ�านการัทจ้ำริัติคอรั�รััปชัุ�นข้องบัริัษัทฯ 

 บรษัิทฯมุง่มั�นในการดำาเนินธีรุกิจดว้ยความโปรง่ใส สจุรติ เป็นไปตามกฎหมาย แนวทางการกำากบัดแูลกิจการที�ดี และ

ยดึมั�นในการตอ่ตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ ซัึ�งไดก้ำาหนดไวใ้นจรรยาบรรณของบรษัิทฯ เพื�อใหพ้นกังานถือปฏิบตัอิยา่งเครง่ครดั 

โดยในปีที�ผา่นมาไดจ้ดัใหมี้การอบรมนโยบายการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่พนกังานใหม ่ และบรรจใุนคูมื่อพนกังาน 

รวมทั�งจดัใหมี้การประเมินผลกำากบัดแูล และตดิตามการปฏิบตัอิยา่งสมำ�าเสมอ ตลอดจนสื�อความแนวปฏิบตั ิใหค้วามรูผ้า่น

ช่องทางของบริษัทฯอย่างต่อเนื�อง รวมถึงสนับสนุนให ้ คู่คา้ดำาเนินนโยบาย และแนวปฏิบัติที�จะไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกับ 

การคอรร์ปัชั�น 

 ในปี 2562 บรษัิทฯไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัขิองภูาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการ

ทจุรติอีกครั�ง โดยมีระยะเวลา 3 ปี ซัึ�งจะครบกำาหนดในเดือนสงิหาคม พ.ศ. 2565

ปี 2562

91,418

5.68

2,580

ปี 2561

157,554

3.10

2,957

ปี 2560

151,373

4.99

2,755

  ปริมาณสับปะรดเข้าโรงงาน (ตัน)

  ราคาสับปะรดเฉัลี่ย (บาท/กก.)

  ปริมาณการส่งออก (ตู้คอนเทนเนอร์)



15

สำร้ัปคำาถืามที�ได�รัับัจำากผู้้�ถือืห้�นในการัปรัะชุ้มสำามัญผู้้�ถือืห้�นปรัะจำำาปี 2563

นางเลิศลักษณ� ลีน้ติพงษ�  บ้ัญนิพทัธุ์� ผู้้�ถือืห้�น

คำาถืาม : นอกจากสบัปะรดแลว้ควรพิจารณาเพิ�มไลนก์ารผลติผลไมช้นิดอื�นเพิ�มเตมิเพื�อเพิ�มยอดขาย และสามารถเพิ�มกิจการ

อื�น เชน่ อาหารหรอืเบเกอรี� จะชว่ยเพิ�มยอดขาย อยากแนะนำาใหส้ทิธิีผูถื้อหุน้ไดมี้สว่นลดพิเศษในการซืั �อผลติภูณัฑ์ข์องบรษัิท

กรัรัมการัผู้้�จำดัการั

คำาติอบั : บรษัิทฯอยูใ่นระหวา่งดำาเนินการเพิ�มไลนก์ารผลติผลไมพ้รอ้มบรโิภูคประเภูทตา่งๆ และปรบัปรุงครวักลางเพื�อใหส้ามารถ

ผลติอาหารและเบเกอรี� ตามคำาแนะนำาของทา่นผูถื้อหุน้ และรบัพิจารณาการใหส้ว่นลดพิเศษแก่ผูถื้อหุน้ในการซืั �อผลติภูณัฑ์ ์

ของบรษัิทฯตอ่ไป

นายทองคำา ปิยธีุ์รัวงศ� ผู้้�ถือืห้�น

คำาถืาม : อยากทราบแนวทางการบรหิารใหมี้ผลกำาไร แนวทางที�นำาเสนอมีลกัษณะเหมือนธีรุกิจสนิคา้เกษตร

กรัรัมการัผู้้�จำดัการั

คำาติอบั : บรษัิทฯไดเ้ริ�มใชแ้นวทางเศรษฐกิจพอเพียง กลา่วคือ ผลติในจำานวนที�พอเหมาะที�สามารถควบคมุผลผลติและตน้ทนุ

ไดดี้ และมีการผลิตสินคา้ที�หลากหลายมากขึ �น เพื�อลดความเสี�ยงจากความผนัผวนเรื�องปรมิาณและราคาจากสบัปะรดแต่

เพียงอยา่งเดียว

ผู้้�ถือืห้�น

คำาถืาม : 

1. ภูาษีความหวานมีผลกระทบตอ่บรษัิทฯมากนอ้ยเพียงใด

2. แนวโนม้ธีรุกิจนำ�าผลไมใ้นปี 2563

กรัรัมการัผู้้�จำดัการั

คำาติอบั :

1. ภูาษีความหวานมีผลกระทบกบัตน้ทนุขายของนำ�าผลไมพ้อสมควร เนื�องจากภูาษีดงักลา่วคำานวนจากปรมิาณนำ�าตาล

ที�มีอยูใ่นผลไมต้ามธีรรมชาติดว้ย ที�ผา่นมา บรษัิทฯไดล้ดคา่ใชจ้า่ยใน การสง่เสรมิการขายลง เพื�อชดเชยตน้ทนุที�สงู

ขึ �นไดบ้างสว่น

2. ตลาดนำ�าผลไมห้ดตวัลงเลก็นอ้ย เนื�องจากกำาลงัซืั �อที�ลดลง อยา่งไรก็ดี บรษัิทฯยงัรกัษาความเป็นผูน้ ำาตลาด โดยเนน้

การสื�อสารใหผู้บ้รโิภูคทราบถึงคณุประโยชนข์องนำ�าผลไม ้ โดยเฉัพาะในช่วงนี �ที�ผูบ้รโิภูคใหค้วามสนใจอย่างมากตอ่
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การดแูลสขุภูาพใหแ้ข็งแรงและสรา้งภูมิูตา้นทานโรค รวมถงึการพฒัินาสนิคา้ใหม ่ในโอกาศตอ่ไป

 ประธีานฯ แจง้ใหที้�ประชมุทราบวา่ วาระนี �เป็นวาระแจง้เพื�อทราบ

มติทิี�ปรัะชุ้ม ที�ปรัะชุ้มรัับัทรัาบัรัายงานผู้ลการัดำาเนินงานข้องบัริัษัทฯ ในปี 2562

วารัะที� 3   พจิำารัณาอน้มัติงิบัการัเงนิที�ได�รัับัการัติรัวจำสำอบัแล�วสำิ�นส้ำด ณ วันที� 31 ธัุ์นวาคม 2562

 ประธีานฯเสนอใหที้�ประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงินประจำาปี 2562 สิ �นสดุ ณ วนัที� 31 ธีนัวาคม 2562 ซัึ�งแสดงไวใ้น

รายงานประจำาปี 2562 และ สรุปขอ้มลูทางเงินตามเอกสารแนบ 3 ที�ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้

 คณะกรรมการบรษัิทฯมีความเหน็วา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนมุตังิบการเงินที�ไดร้บัการตรวจสอบแลว้ประจำาปี 2562 สิ �นสดุ 

ณ วนัที� 31 ธีนัวาคม 2562 นี � เพราะมีความสมบรูณแ์ละถกูตอ้งตามหลกัการบญัชีที�รบัรองโดยทั�วไป และเปิดเผยขอ้มลูอยา่ง

เพียงพอ ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯไดต้รวจสอบและรบัรองแบบไมมี่เงื�อนไข  อีกทั�งไดร้บัการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรษัิทฯแลว้

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานสาระสำาคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษัิทฯ และ

บรษัิทฯยอ่ย ปี 2562 เปรยีบเทียบกบัปี 2561  ดงันี �

(หน่วย : ล้านบาท)

งบัแสำดงฐานะการัเงนิ

สนิทรพัยห์มนุเวียน 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน

สำินทรััพย�รัวม

หนี�สนิหมนุเวียน 

หนี�สนิไมห่มนุเวียน 

หนี�สำินรัวม 

รัวมส่ำวนข้องผู้้�ถือืห้�น 

2562

งบัการัเงนิรัวม งบัการัเงนิเฉัพาะกจิำการั

25622561 2561

1,257

5,412

6,669

1,844

    918

2,762

3,907

1,748

5,329

7,077

1,962

   941

2,903

4,173

 372

3,034

3,406

   770

   593

1,363

2,043

 236

3,197

3,433

   521

   755

1,276

2,157
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(หน่วย : ล้านบาท)
งบักำาไรัข้าดทน้เบัด็เสำร็ัจำ

ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง  และไดแ้จง้วา่จำานวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นมตขิองที�ประชมุคือคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิีออกเสียง ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน

ในการประชมุวาระนี � ผูถื้อหุน้มาประชมุเพิ�มดว้ยตนเอง และมอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุ รวม 7 ราย ถือหุน้รวมกนั 34,933 

หุน้ทำาใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชมุรวม 76 รายถือหุน้รวม 282,939,607 หุน้

มติทิี�ปรัะชุ้ม ที�ปรัะชุ้มได�พิจำารัณาแล�ว มีมติิอน้มัติิงบัการัเงินที�ได�รัับัการัติรัวจำสำอบัแล�ว สำิ�นส้ำด ณ วันที�  

   31 ธัุ์นวาคม 2562 ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมากข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

    เหน็ด�วย         เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

    ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

    งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

    บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

รัายได�จำากการัข้ายและการัให�บัริัการั

ตน้ทนุขายและบรกิาร

กำาไรัขั้�นติ�น

รายไดอื้�น

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร

กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ย

กำาไรัก่อนส่ำวนแบัง่กำาไรัจำากเงนิลงทน้ในบัริัษัทร่ัวม 

  ค่าใชุ�จำา่ยทางการัเงนิและภาษี

สว่นแบง่กำาไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีีสว่นไดเ้สีย

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน

กำาไรก่อนภูาษีเงินได ้

คา่ใชจ้า่ยภูาษีเงินได้

กำาไรจากการดำาเนินงานตอ่เนื�อง

กำาไรสทุธิี

กำาไรัส่ำวนที�เป็นข้องผู้้�ถือืห้�นบัริัษัทฯ

กำาไรัส้ำทธิุ์ติอ่ห้�นขั้�นพื�นฐาน (บัาท) 

2562

งบัการัเงนิรัวม งบัการัเงนิเฉัพาะกจิำการั

25622561 2561

3,561

(3,179)

382

126

(979)

-

-

(470)

733

(70)

193

15

208

208

208

0.43

4,248

(3,352)

895

108

(1,085)

27

-

(55)

133

(56)

21

(52)

(31)

(31)

(31)

(0.06)

354

(245)

109

364

(187)

-

(123)

163

-

(43)

119

3

122

122

122

0.25

379

(281)

98

484

(193)

-

-

389

-

(30)

358

(9)

349

349

349

0.72

282,699,904
5,403

234,300
0

99.9153
0.0019
0.0828
0.0000
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วารัะที� 4   พจิำารัณาอน้มัติกิารัจำดัสำรัรักำาไรัและจำา่ยเงนิปันผู้ลปรัะจำำาปี 2562

       ประธีานฯ ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชมุดงัตอ่ไปนี�

การัพจิำารัณาจำดัสำรัรักำาไรั

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชนจำากัด บริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกำาไรสุทธิีประจำาปีไวเ้ป็นทุนสำารองไม่นอ้ยกว่า 

รอ้ยละ 5 ของกำาไรสทุธิี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสำารองจะมีจำานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียน  

 ขณะนี�บรษัิทฯ มีทนุสำารองครบถว้นตามที�กฎหมายกำาหนดแลว้คือจำานวน 50 ลา้นบาท

การัพจิำารัณาจำา่ยเงนิปันผู้ล

 บรษัิทฯมีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของกำาไรสทุธิีจากงบการเงินเฉัพาะกิจการ ของบรษัิทฯ หลงัจดัสรร

ตามกฎหมาย

 บรษัิทฯมีผลกำาไรสทุธิีตามงบการเงินเฉัพาะกิจการสำาหรบัปี 2562 จำานวน 122,481,331 บาท คิดเป็นกำาไรตอ่หุน้ 

0.25 บาท  ตามงบการเงินรวมกำาไรสทุธิีเทา่กบั 207,667,159 บาท   

 คณะกรรมการจงึเสนอใหจ้า่ยเงินปันผลหุน้ละ 0.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลจา่ยทั�งสิ �น 164,077,077.6 บาท คดิเป็น

รอ้ยละ 134 ของกำาไรสทุธิีตามงบการเงินเฉัพาะกิจการ แก่ผูถื้อหุน้ 482,579,640 หุน้ ซัึ�งเมื�อวนัที� 9 กนัยายน 2562 บรษัิทฯ

ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 24 สตางค ์ จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำาหรบังวดนี�ในอตัราหุน้ละ 10 สตางค ์ 

คดิเป็นเงินปันผลจา่ยจำานวน 48,257,964 บาท และกำาหนดจา่ยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที� 30 เมษายน 2563 

 บ ริ ษั ท จ ะ จ่ า ย เ งิ น ปั น ผ ล ใ ห้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้น ต า ม ร า ย ชื� อ ผู้ มี สิ ท ธิี ใ น ก า ร รับ เ งิ น ปั น ผ ล ( R e c o r d  D a t e )  

ในวนัจนัทรที์� 20 เมษายน 2563 

 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็วา่ที�ประชมุผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิจา่ยเงินปันผลประจำาปี 2562   

 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแ้จง้ว่าจำานวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นมติของที�ประชมุ คือ 

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิีออกเสียง ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน

 ในการประชมุวาระนี � มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และมอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุ ทำาใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชมุรวม 

76 ราย  ถือหุน้รวม 282,939,607 หุน้

   

มติทิี�ปรัะชุ้ม ที�ปรัะชุ้มได�พิจำารัณาแล�ว มีมติิอน้มัติิจำ่ายเงินปันผู้ลปรัะจำำาปี 2562  ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมาก 

   ข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

   เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

   ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

282,934,204
5,403

0
0

99.9981
0.0019
0.0000
0.0000
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วารัะที� 5   พจิำารัณาเลือกติั�งกรัรัมการัแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ  

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงต่อที�ประชมุว่าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ กำาหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจำาปีทกุครั�ง ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่เป็นจำานวนหนึ�งในสามของจำานวนกรรมการทั�งหมด  กรรมการซัึ�งพน้จากตำาแหนง่

ตามวาระมีสทิธิีไดร้บัเลือกตั�งใหมจ่ากที�ประชมุผูถื้อหุน้ได้

 ในการประชมุครั�งนี �  กรรมการที�พน้จากตำาแหนง่ตามวาระ 4 ทา่น คือ

1. นายสทิธิีลาภู ทรพัยส์าคร  กรรมการ

2. นายสรุเชษฐ์    ทรพัยส์าคร กรรมการ

3. นายชลติ  ลมิปนะเวช  กรรมการอิสระ

4. นางอจัฉัรา  ปรชีา  กรรมการอิสระ

 คณะกรรมการไดแ้จง้ผา่นตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื�อบคุคลเพื�อเขา้รบัการพิจารณาคดัเลอืก

เป็นกรรมการ ไดท้างเวบ็ไซัต ์www.tipco.net ของบรษัิทฯ ระหวา่งวนัที� 2 ธีนัวาคม 2562 ถงึวนัที� 31 มกราคม 2563 แตไ่มมี่

ผูถื้อหุน้เสนอบคุคลใดใหค้ณะกรรมการพิจารณา

 ระเบียบการสรรหากรรมการของบรษัิทฯ กำาหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเป็นผูส้รรหาบคุคล

ที�เหมาะสมที�จะดำารงตำาแหน่งกรรมการ เสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกแต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดำาเนินการ

สรรหากรรมการตอ่เมื�อไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ                 

 คณะกรรมการซัึ�งไมร่วมกรรมการที�มีสว่นไดเ้สีย จงึพิจารณาวา่กรรมการที�ออกตามวาระ 4 ทา่น สมควรจะไดร้บัการ

พิจารณาแตง่ตั�งใหด้ ำารงตำาแหนง่อีกวาระหนึ�ง เนื�องจากมีผลการปฏิบตัหินา้ที�ที�ผา่นมาเป็นที�นา่พอใจ 

 ดงันั�น คณะกรรมการจงึเสนอตอ่ที�ประชมุผูถื้อหุน้ใหพิ้จารณาแตง่ตั�ง 4 ทา่นดงักลา่วเป็นกรรมการ เนื�องจากมีคณุสมบตัิ

การเป็นกรรมการครบถว้นตามที�บรษัิทฯกำาหนด คือ

1. มีเวลาพอเพียงตอ่การปฏิบตัหินา้ที�กรรมการ

2. เป็นผูที้�มีลกัษณะครบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษัิทมหาชน

3. ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ตามหลกัเกณฑ์ข์องสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย

4. กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ      

 คณุสมบตัิของกรรมการ และหลกัเกณฑ์ใ์นการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ ไดพิ้มพไ์วใ้นรายงานประจำาปี 2562  

หนา้ 87 และแสดงบนจอภูาพในขณะนี�       

 ประวตัขิองผูท้รงคณุวฒิุิทั�ง 4 ทา่น ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ

 ในการพจิารณาจะเลอืกกรรมการทีละตำาแหนง่ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกกรรมการแตล่ะตำาแหนง่  โดยใชค้ะแนน

เสียงเทา่กบัจำานวนหุน้ที�ถืออยูท่ั�งหมด ไมต่อ้งแบง่คะแนนเสียง ผูที้�ไดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการในตำาแหน่งนั�น ตอ้งไดร้บั

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิีออกเสียงผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน 

 ประธีานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำาแหน่งที� 1 โดยแจง้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯเสนอใหเ้ลือก  

นายสทิธิีลาภู ทรพัยส์าคร  เป็นกรรมการ 

 นายสิทธิีลาภู ทรพัยส์าคร เป็นกรรมการมาแลว้ 8 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระที�ผ่านมาเขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 16 ครั�ง จาก 18 ครั�ง
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 ประวตัขิองนายสทิธีาภู ทรพัยส์าคร  ฉัายอยูบ่นจอภูาพ

 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง 

 ประธีานฯ ขอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตำาแหน่งที� 2 โดยแจง้ว่าคณะกรรมการ บริษัทฯเสนอใหเ้ลือก  

นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร เป็นกรรมการ 

 นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร เป็นกรรมการมาแลว้ 17 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระที�ผ่านมาเขา้ประชมุ 

คณะกรรมการ 17 ครั�ง จาก 18 ครั�ง 

 ประวตัขิองสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร ฉัายอยูบ่นจอภูาพ

 ประธีานฯ  ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง

 ประธีานฯ ขอใหที้�ประชมุพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำาแหนง่ที� 3 โดยแจง้วา่คณะกรรมการบรษัิทฯเสนอใหเ้ลือก 

นายชลติ ลมิปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ

 นายชลติ ลมิปนะเวช เป็นกรรมการอิลระมาแลว้ 12 ปี ในการดำารงตำาแหนง่กรรมการอิสระในวาระที�ผา่นมาเขา้ประชมุ

คณะกรรมการ 14 ครั�ง จาก 18 ครั�ง  

 ประวตัขิองนายชลติ ลมิปนะเวช ฉัายอยูบ่นจอภูาพ

 ประธีานฯ  ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง

 ประธีานฯ ขอใหที้�ประชมุพิจารณาเลือกกรรมการอิสระตำาแหนง่ที� 4 โดยแจง้วา่คณะกรรมการบรษัิทฯเสนอใหเ้ลือก 

นางอจัฉัรา ปรชีา เป็นกรรมการอิสระ

 นางอัจฉัรา ปรีชา เป็นกรรมการอิสระมาแลว้ 6 ปี ในการดำารงตำาแหน่งกรรมการในวาระที�ผ่านมาเขา้ประชุม 

คณะกรรมการครบทั�ง 18/18 ครั�ง 

 ประวตัขิองนางอจัฉัรา ปรชีา ฉัายอยูบ่นจอภูาพ

 

 ประธีานฯ  ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง

 

 ในการประชมุวาระนี � มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และ มอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุ ทำาใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชมุรวม 

76 ราย ถือหุน้รวม 282,939,607 หุน้
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มติทิี�ปรัะชุ้ม ที�ปรัะชุ้มได�พจิำารัณาแล�ว มมีติดิงันี�

1)  เลือก นายสำิทธิุ์ลาภ ทรััพย�สำาครั เป็นกรัรัมการั ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมาก

ข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

2)  เลือก นายส้ำรัเชุษฐ� ทรััพย�สำาครั เป็นกรัรัมการั ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมาก

ข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

3)  เลือก นายชุลิติ  ลิมปนะเวชุ ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมาก

ข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

4)  เลือก นางอัจำฉัรัา ปรีัชุา ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมาก

ข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

วารัะที� 6   พจิำารัณากำาหนดค่าติอบัแทนกรัรัมการั ปรัะจำำาปี 2563

  ประธีานฯ ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชมุดงัตอ่ไปนี�

 คณะกรรมการไดก้ำาหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี�

 1. ผลตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งหรอืเกี�ยวเนื�องกบัผลการดำาเนินงานของบรษัิทฯ

 2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทำางานใหเ้ป็นรายเดือน สอดคลอ้งกบัการรบัผิดชอบตอ่หนา้ที�กรรมการตลอดเวลา 

มิใชเ่ฉัพาะเพียงในเวลาที�มาประชมุ

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ไดเ้สนอคา่ตอบแทนกรรมการประจำาปี 2563 

 โดยพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกบัผลการสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย ในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเครื�องดื�ม และกลุม่อตุสาหกรรมอื�นที�มีรายไดใ้กลเ้คียงกนั  และเสนอคา่ตอบแทน

กรรมการประจำาปี 2563 เทา่กบัปี 2562 ซัึ�งคณะกรรมการเหน็ชอบดว้ย

272,118,962
10,820,645

0
0

282,922,844
16,763

0
0

282,922,844
16,763

0
0

282,922,844
16,763

0
0

96.1756
3.8244
0.0000
0.0000

99.9941
0.0059
0.0000
0.0000

99.9941
0.0059
0.0000
0.0000

99.9941
0.0059
0.0000
0.0000
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 ดงันั�นคณะกรรมการจงึขอใหที้�ประชมุพิจารณากำาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจำาปี 2563 เป็นดงัตอ่ไปนี�

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทฯ

 1.1   คา่ตอบแทนการทำางาน

   - ประธีานกรรมการ   เดือนละ 50,000 บาท

   - กรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท

 1.2   คา่ตอบแทนจากผลการดำาเนินงาน

    - หากบรษัิทฯ มีกำาไรสทุธิีใหจ้า่ยผลตอบแทนใหก้รรมการทั�งคณะอีกไมเ่กิน 1 เทา่ ของคา่ตอบแทนรวมที 

       คณะกรรมการไดร้บัทั�งปี โดยการพิจารณา คา่ตอบแทนนี�ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ

 1.3   ผลประโยชนอื์�นใด   

   -ไมมี่-

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 - ประธีานกรรมการตรวจสอบ  ครั�งละ 70,000 บาท ปีละ 4 ครั�ง                  

      ไมว่า่จะประชมุกี�ครั�งก็ตาม

 - กรรมการตรวจสอบ         ครั�งละ 50,000 บาท ปีละ 4 ครั�ง

      ไมว่า่จะประชมุกี�ครั�งก็ตาม

 3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน 

 - ประธีานกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน  ปีละ 60,000 บาท

  - กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน   ปีละ 40,000 บาท

    

 ทั�งนี �คณะกรรมการไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนใด ๆ จากบรษัิทฯยอ่ย

 คณะกรรมการมีความเหน็วา่ ผูถื้อหุน้สมควรอนมุตัิกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที�ไดเ้สนอ 

 อำานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรษัิทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน 

ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจำาปี 2562 หนา้ 80-84

 ประธีานฯ ไดแ้จง้ว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี � 4 หัวขอ้ คือค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการทำางาน  

คา่ตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดำาเนินงาน คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและคา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดคา่ตอบแทน และไดแ้จง้วา่จำานวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นมตขิองที�ประชมุคือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มา

ประชมุและมีสทิธิีออกเสยีง ผูถื้อหุน้ทกุทา่นที�มาประชมุ รวมทั�งผูถื้อหุน้ที�เป็นกรรมการ มีสทิธิีออกเสยีงลงคะแนน ทั�งนี �สอดคลอ้ง

กบัความเห็นของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที�วา่การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลกัการ ไมไ่ดเ้ฉัพาะเจาะจง

เพื�อตวับคุคล 

การัพจิำารัณากำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัจำากการัทำางาน

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงวา่ รายงานการเขา้ประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะทา่นในปี 2562   ไดฉ้ัายอยูบ่นจอภูาพ 

กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั�ง ยกเว้น นายชลิต ลิมปนะเวช ป่วย และ  

นายสทิธิีลาภู ทรพัยส์าคร ตดิภูาระกิจตา่งประเทศ  
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 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง  

การัพจิำารัณากำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัจำากผู้ลการัดำาเนินงาน

 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง  

 ประธีานฯ ไดแ้จง้วา่ในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการจากผลการดำาเนินงาน

การัพจิำารัณากำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัติรัวจำสำอบั

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงวา่ รายงานการเขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบ   แตล่ะทา่นในปี 2562 

ไดฉ้ัายอยูบ่นจอภูาพ กรรมการตรวจสอบทกุทา่นเขา้ประชมุครบทกุครั�งตามวาระที�ทา่นดำารงตำาแหนง่ 

 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง  

การัพจิำารัณากำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัสำรัรัหาและกำาหนดค่าติอบัแทน

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงวา่ รายงานการเขา้ประชมุคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการฯ แตล่ะทา่น

ในปี 2562 ไดฉ้ัายอยูบ่นจอภูาพ กรรมการทกุทา่นเขา้ประชมุครบทกุครั�ง  ตามวาระที�ทา่นดำารงตำาแหนง่

 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนน

 ในการประชมุวาระนี� มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และ มอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุ ทำาใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชมุ 

รวม 76 ราย ถือหุน้รวม 282,939,607 หุน้

มติทิี�ปรัะชุ้ม ที�ปรัะชุ้มได�พจิำารัณาแล�ว มมีติดิงันี�

1) กำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัจำากการัทำางาน ติามที�ปรัะธุ์านฯ เสำนอ 

ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมากข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

2) กำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัจำากผู้ลการัดำาเนินงาน  ติามที�ปรัะธุ์านฯ เสำนอ  

ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมากข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียงดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

3) กำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัติรัวจำสำอบั  ติามที�ปรัะธุ์านฯ เสำนอ 

ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมากข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

282,912,844
26,763

0
0

282,912,844
26,763

0
0

282,912,844
26,763

0
0

99.9905
0.0095
0.0000
0.0000

99.9905
0.0095
0.0000
0.0000

99.9905
0.0095
0.0000
0.0000
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4) กำาหนดค่าติอบัแทนคณะกรัรัมการัสำรัรัหาและกำาหนดค่าติอบัแทน ติามที�

ปรัะธุ์านฯเสำนอ ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมากข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

  เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

  ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

  บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

วารัะที� 7   พจิำารัณาแติง่ติั�งผู้้�สำอบับัญัชุ ีและค่าสำอบับัญัชุปีรัะจำำาปี 2563

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชมุเรื�องการพิจารณาแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี ดงัตอ่ไปนี�

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจำากดั มาตรา 120 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 35(5) ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้สามญั

ประจำาปีเป็นผูแ้ตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกำาหนดจำานวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิททกุปี

 การัพจิำารัณาแติง่ติั�งผู้้�สำอบับัญัชุี

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี  ตามหลกัเกณฑ์ที์�ไดก้ ำาหนดไว ้ คือ

 1. เป็นผูส้อบบญัชีตามมาตรฐานของสำานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

 2.  เป็นสำานกังานบญัชีที�มีมาตรฐานในการตรวจสอบที�ดี  ที�เชื�อถือได้

 3.  มีชื�อเสียงและประวตักิารทำางานที�ดี

 4.  คา่บรกิารวิชาชีพเหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก บริษัทสำานกังาน อีวาย จำากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

ประจำาปี 2563 เนื�องจากบรษัิทสำานกังาน อีวาย จำากดั เป็นบรษัิทผูส้อบบญัชีที�มีชื�อเสียง มีคณุสมบตัติามที�ส ำานกังาน กลต. 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกำาหนด และไดป้ฎิบตัิงานในหนา้ที�ผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดีตลอด 4 ปีที�ผ่านมาไม่มี 

ความสมัพนัธีห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทหรอื บรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะ

ที�จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ที�อยา่งเป็นอิสระ             

 คณะกรรมการเห็นดว้ยกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จงึนำาเสนอใหที้�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี

จากบรษัิทสำานกังาน อีวาย จำากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจำาปี 2563 ของบรษัิทฯ  ดงันี �

 นายศภุูชยั ปัญญาวฒัิโน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที� 3930 และ/หรอื 

 นายณฐัวฒิุิ  สนัตเิพช็ร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที� 5730  และ/หรอื                  

 นางสาวกรองแกว้ ลมิป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขที� 5874  

 การัพจิำารัณากำาหนดค่าสำอบับัญัชุ ี

           บรษัิท สำานกังาน อีวาย จำากดั ไดเ้สนอราคาคา่สอบบญัชีประจำาปี 2563 เป็นจำานวน 1,220,000  บาท เพิ�มขึ �นจาก 

ปี 2562 จำานวน 70,000 บาท เนื�องจากขอบเขตของงานที�เพิ�มขึ �น ซัึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ปรยีบเทียบกบัคา่ตรวจสอบ

บญัชีของบรษัิทอื�นแลว้เหน็วา่เหมาะสม ทั�งนี �  คา่สอบบญัชีนี �ไมร่วมคา่บรกิารอื�นที�เกิดขึ �นในปี 2563

 ในปี 2562 นอกจากคา่สอบบญัชีจำานวน 1,150,000 บาทแลว้ บรษัิทฯจา่ยคา่ตอบแทนของงานบรกิารอื�นแก่บรษัิท

สำานกังาน อีวาย จำากดั เป็นจำานวน 280,184 บาท

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการบรษัิทฯไดพิ้จารณาแลว้เหน็ดว้ยกบัการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  และเหน็วา่ที�ประชมุผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาแตง่ตั�งบรษัิทสำานกังาน อีวาย จำากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจำาปี 2563 

และกำาหนดคา่สอบบญัชี จำานวน 1,220,000 บาท 

 ประธีานฯขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หวัขอ้ คือแตง่ตั�งผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชี และไดแ้จง้วา่

จำานวนเสยีงที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นมตขิองที�ประชมุทั�ง 2 หวัขอ้ คือคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิีออกเสยีง 

ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน

282,912,844
26,763
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0
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0.0000
0.0000
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 ในการประชมุวาระนี � มีผูถื้อหุน้มาประชมุเพิ�มดว้ยตนเอง และ มอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุ รวม 2 ราย ถือหุน้รวมกนั 

685 หุน้ ทำาใหมี้ผูถื้อหุน้มาประชมุรวม 78 ราย ถือหุน้รวม 282,940,292 หุน้ 

มติทิี�ปรัะชุ้ม ที�ปรัะชุ้มได�พจิำารัณาแล�ว มมีติดิงันี�

1) แติง่ติั�งบัริัษัทสำำานักงาน อวีาย จำำากัด โดยนายศ้ภชัุย ปัญญาวัฒโน ผู้้�สำอบับัญัชุรัีับัอน้ญาติ ทะเบัยีน

เลข้ที� 3930 และ/หรืัอ นายณัฐว้ฒ ิสัำนติเิพช็ุรั ผู้้�สำอบับัญัชุรัีับัอน้ญาติ ทะเบัยีนเลข้ที� 5730 และ/หรืัอ 

นางสำาวกรัองแก�ว ลิมป� กติิติก้ิล ผู้้�สำอบับััญชุีรัับัอน้ญาติ ทะเบัยีนเลข้ที� 5874 เป็นผู้้�สำอบับััญชุีข้อง 

บัริัษัทฯ ปรัะจำำาปี 2563 

ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมากข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�   

   เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

   ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

2) ค่าสำอบับัญัชุปีรัะจำำาปี 2563 เป็นจำำานวนเงนิ 1,220,000 บัาท 

ด�วยคะแนนเสำียงข้�างมากข้องผู้้�ถือืห้�นที�มาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

   เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

   ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   

วารัะที� 8   พจิำารัณาอน้มัติแิก�ไข้ข้�อบังัคับัข้องบัริัษัทฯข้�อ 29

 

 ประธีานฯ ไดแ้ถลงต่อที�ประชมุเรื�องการพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทฯขอ้ 29 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศ 

คณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิฉับบัที� 74/2557 เรื�อง การประชมุทาง อิเลก็ทรอนิกสแ์ละการชี �แจงของกรมพฒัินาธีรุกิจการคา้

เมื�อวนัที� 23 กันยายน พ.ศ. 2559 “การประชุมอิเล็กทรอนิกส”์ สามารถกระทำาผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกสโ์ดยมีผลบงัคบัใช ้

ตามกฎหมาย คณะกรรมการบรษัิทจงึเสนอใหมี้การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ที� 29 โดยมีรายละเอียด ดงันี �

คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 

สามเดือนต่อครั�ง ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งส ำานกังาน 

แหง่ใหญ่ หรอืสำานกังานสาขาของบรษัิท หรอืจงัหวดั

ใกลเ้คียง

ปัจำจ้ำบันั นำาเสำนอ

คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั�ง  

ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งส ำานกังานใหญ่ หรอืสำานกังานสาขาของบรษัิท หรอื

จงัหวดัใกลเ้คียง ที�ไดร้บัอนมุตัิจากประธีานกรรมการ หรอืบคุคลผูซ้ัึ�ง

ประธีานกรรมการไดม้อบหมาย

การประชมุคณะกรรมการบรษัิทสามารถกระทำาผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิคส์

ตามหลกัเกณฑ์แ์ละวิธีีการที�กฎหมายกำาหนด

282,922,844
16,763
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 ประธีานฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแ้จง้ว่าจำานวนเสียงที�ตอ้งใชเ้พื�อเป็นมติของที�ประชมุ คือ 

คะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจำานวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและมีสทิธิีออกเสียง ผูถื้อหุน้ทกุทา่นมีสทิธิี

ออกเสียงลงคะแนน

 ในการประชมุวาระนี� มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง และ มอบฉันัทะใหผู้อื้�นมาประชมุ รวม 78 ราย ถือหุน้รวม 

282,940,292 หุน้

มติทิี�ปรัะชุ้ม ที�ปรัะชุ้มได�พิจำารัณาแล�ว มีมติิแก�ไข้ข้�อบัังคับัข้องบัริัษัทฯข้�อ 29 ด�วยคะแนนเสำียงไม่น�อยกว่า 

   สำามในสำี�ข้องจำำานวนเสำียงทั�งหมดข้องผู้้�ถือืห้�นซู่�งมาปรัะชุ้มและมสีำิทธิุ์ออกเสำียง ดงันี�

   เหน็ด�วย    เสำียง    คดิเป็นรั�อยละ

   ไม่เหน็ด�วย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   งดออกเสำียง    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

   บัตัิรัเสำีย    เสำียง คดิเป็นรั�อยละ

วารัะที� 9   พจิำารัณาเรืั�องอื�นๆ (ถื�าม)ี

 

 ประธีานฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตอ้งการเสนอเรื�องใดใหที้�ประชมุพิจารณา โปรดเขียนเป็นลายลกัษณอ์กัษร  มอบให้

กบัเจา้หนา้ที�บรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษัิทฯจะเปิดเผยผา่นเวบ็ไซัดข์องบรษัิทฯ

 ประธีานฯขอใหผู้ถื้อหุน้สง่บตัรลงคะแนนเสียงเหน็ดว้ยทั�งหมด

 ประธีานฯแจง้วา่รายงานของการประชมุผูถื้อหุน้ในครั�งนี � จะแสดงใน www.tipco.net  ภูายใน 14 วนั นบัจากวนันี � 

 ประธีานฯกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้และปิดประชมุ

ปิดประชมุเวลา 11.00  น.                 

                                                                             ลงชื�อ                             ประธีานที�ประชมุ                                                                                           

                                         (นางสำาวลักษณา   ทรััพย�สำาครั)                                             

                                                                                                      ประธีานกรรมการ                                                       

           ลงชื�อ  =                                      ผูบ้นัทกึการประชมุ

                                       (นางสำาวก้ลกาน   จำนีปั�น)

                                               เลขานกุารบรษัิท

282,923,529
9,163
7,600

0

99.9941
0.0032
0.0027
0.0000
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การัใชุ�รัหสัำควิอารั� (QR Code) สำำาหรัับัดาวน�โหลด รัายงานปรัะจำำาปี 2563 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศนูยร์บัฝ่ากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จำากดั ในฐานะนายทะเบียน  

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒัินาระบบเพื�อใหบ้รษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชมุผูถื้อหุน้และรายงานประจำาปี

ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์า่นรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ยา่งสะดวกและ รวดเรว็

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูผา่น QR Code ตามขั�นตอนตอ่ไปนี�

สำำาหรัับัรัะบับั iOS (iOS 11 ข้่�นไป)

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ที� QR Code

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึ �นมาดา้นบน ใหก้ดที�ขอ้ความนั�น เพื�อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ

หมายเหต้ิ: กรณีที�ไมมี่ขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลเิคชนั  (Application) 

อื�น ๆ เชน่ QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้

สำำาหรัับัรัะบับั Android

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรอื Line

    ขั�นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line

    • เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ�มเพื�อน)      เลือก QR Code สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพื�อดขูอ้มลูประกอบการประชมุ

  เอกสำารัแนบั 2
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ปรัะกอบัการัพจิำารัณาในวารัะที� 5.1 : พจิำารัณาเลือกติั�งกรัรัมการัแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ

ปรัะวัติขิ้องกรัรัมการัที�เสำนอให�เลือกติั�งแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ

ชุื�อ-นามสำก้ล    นางสำาวลักษณา  ทรััพย�สำาครั
ปรัะเภทกรัรัมการั   กรรมการผูมี้อ ำานาจลงลายมือชื�อ
ติำาแหน่ง    กรรมการ
อาย้     69 ปี
สัำญชุาติ ิ   ไทย
ค้ณว้ฒทิางการัศก่ษา     ปรญิญาโท : MBA Wharton Business School,  University of Pennsylvania, USA
    ปรญิญาตร ี: บญัชีบณัฑิ์ต (เกียรตนิิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั
การัอบัรัมบัทบัาทหน�าที�กรัรัมการั/สำมาคมส่ำงเสำริัมสำถืาบันักรัรัมการับัริัษัทไทย
    2557 Role of the Chairman Program (RCP)
    2557 Director Certification Program (DCP)
    2555 Director Accredited Program (DAP)                                                                         
การัดำารังติำาแหน่งกรัรัมการัในบัริัษัทจำดทะเบัยีนในปัจำจ้ำบันั  บรษัิท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จำากดั (มหาชน)
การัดำารังติำาแหน่งกรัรัมการัในบัริัษัทอื�นในปัจำจ้ำบันั    
    บรษัิท  ทิปโก ้ไพนแ์อปเปิ�ล จำากดั
    บรษัิท  ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ จำากดั                                                                            
    บรษัิท ทิปโก ้รเีทล จำากดั
    บรษัิท สยามคอนเทนเนอรเ์ทอรมิ์นอล จำากดั
    บรษัิท วณิชภูาค จำากดั
    บรษัิท ถนอมวงศบ์รกิาร จำากดั
    บรษัิท รวมทรพัยส์นิ จำากดั
    บรษัิท ทิปโก ้ทาวเวอร ์จำากดั
    บรษัิท ไทยสเลอรี� ซัลิ จำากดั
    บรษัิท  เรยโ์คล แอสฟัลท ์จำากดั
ปรัะสำบัการัณ�การัทำางาน
ปี 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท ทิปโก ้รเีทล จำากดั
ปี 2560 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท ทิปโก ้ไพนแ์อปเปิ�ล จำากดั
ปี 2557 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท ทิปโก ้ทาวเวอร ์จำากดั
ปี 2556 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท ทิปโกแ้อสฟัลท ์จำากดั (มหาชน)
ปี 2556 – ปัจจบุนั          กรรมการ บรษัิท ทิปโก ้เอฟแอนดบี์  จำากดั 

สัำดส่ำวนการัถือืห้�นในบัริัษัทฯเมื�อวันที� 31 ธัุ์นวาคม 2563 : 41,461,267 หุน้  คดิเป็น 8.59 %
ติำาแหน่งในกจิำการัที�แข่้งขั้น/เกี�ยวเนื�องกับัธุ้์รักจิำข้องบัริัษัท ที�อาจำทำาให�เกดิความขั้ดแย�งทางผู้ลปรัะโยชุน� -ไมมี่-
การัเข้�าปรัะชุ้ม 
   การประชมุระหวา่งดำารงตำาแหนง่ตามวาระเมษายน 2561 - เมษายน 2564   

วัน เดอืน ปีที�เป็นกรัรัมการั : วนัที� 2 เมษายน 2555
จำำานวนปีที�เป็นกรัรัมการั 9 ปี 

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

18/18

  เอกสำารัแนบั 4
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ชุื�อ-นามสำก้ล   นายวรัิัชุ ไพรััชุพบิัล้ย�
ปรัะเภทกรัรัมการั   กรรมการผูไ้มมี่อำานาจลงลายมือชื�อ   
ติำาแหน่ง    กรรมการอิสระ / ประธีานคณะกรรมการตรวจสอบ
อาย้     73  ปี
สัำญชุาติ ิ   ไทย
ค้ณว้ฒทิางการัศก่ษา     ปรญิญาตร:ีเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธีรุกิจ Adam State College, Colorado, USA  
หลักส้ำติรัอื�นๆ                - ผา่นการอบรมหลกัสตูร Executive Development Program, Princeton University, USA
    - ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Managing Multinational Finance สถาบนับณัฑิ์ต บรหิารธีรุกิจ  
       แหง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั                                           
การัอบัรัมบัทบัาทหน�าที�กรัรัมการั/สำมาคมส่ำงเสำริัมสำถืาบันักรัรัมการับัริัษัทไทย :
    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)                                      
การัดำารังติำาแหน่งกรัรัมการัในบัริัษัทจำดทะเบัยีนในปัจำจ้ำบันั  ธีนาคารกรุงศรอียธุียา จำากดั (มหาชน)
การัดำารังติำาแหน่งกรัรัมการัในบัริัษัทอื�นในปัจำจ้ำบันั  - ไมมี่ -                                                    
ปรัะสำบัการัณ�การัทำางาน 
ปี 2563 – ปัจจบุนั    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
ปี 2561 – ปัจจบุนั    ประธีานกรรมการกำากบันโยบายความเสี�ยงและธีรรมภิูบาลของ ธีนาคารกรุงศรอียธุียา จำากดั (มหาชน)
ปี 2550 – 2561        กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของธีนาคารกรุงศรอียธุียา จำากดั (มหาชน)
ปี 2543                    กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท เงินทนุหลกัทรพัย ์ศรมิีตร จำากดั (มหาชน)
ปี 2542 – ปัจจบุนั     กรรมการตรวจสอบของ ธีนาคารกรุงศรอียธุียา จำากดั (มหาชน)
ปี 2541 – ปัจจบุนั     กรรมการอิสระของ ธีนาคารกรุงศรอียธุียา จำากดั (มหาชน)

สัำดส่ำวนการัถือืห้�นในบัริัษัทฯเมื�อวันที� 31 ธัุ์นวาคม 2563:   – ไมมี่ – 
ติำาแหน่งในกจิำการัที�แข่้งขั้น/เกี�ยวเนื�องกับัธุ้์รักจิำข้องบัริัษัท ที�อาจำทำาให�เกดิความขั้ดแย�งทางผู้ลปรัะโยชุน� – ไมมี่ –
ไม่มส่ีำวนได�เสำียในการัพจิำารัณาท้กวารัะ ยกเวน้วาระที� 5 และ 6
การัเข้�าปรัะชุ้ม  
   การประชมุระหวา่งดำารงตำาแหนง่ตามวาระเมษายน 2561 - เมษายน 2564 

วัน เดอืน ปีที�เป็นกรัรัมการั : วนัที� 7 กนัยายน 2550
จำำานวนปีที�เป็นกรัรัมการั    14 ปี 
รัวมรัะยะเวลาที�จำะดำารังติำาแหน่งจำนครับัวารัะนี�  17 ปี 
นายวิรชั ไพรชัพิบลูย ์มีคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

ปรัะกอบัการัพจิำารัณาในวารัะที� 5.2 : พจิำารัณาเลือกติั�งกรัรัมการัแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ

ปรัะวัติขิ้องกรัรัมการัที�เสำนอให�เลือกติั�งแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ

การประชุม

     คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

17/18

12/12
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ชุื�อ-นามสำก้ล   นายไพศาล พงษ�ปรัะย้รั 
ปรัะเภทกรัรัมการั   กรรมการผูไ้มมี่อำานาจลงลายมือชื�อ 
ติำาแหน่ง    กรรมการอิสระ / 
    ประธีานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนดคา่ตอบแทน /
    กรรมการตรวจสอบ
อาย้     71 ปี
สัำญชุาติ ิ   ไทย
ค้ณว้ฒทิางการัศก่ษา   ปรญิญาโท : วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหกรรม
    Fairleigh Dickinson University, USA    
    ปรญิญาตร ี: วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมโยธีา Villanova University, USA
การัอบัรัมบัทบัาทหน�าที�กรัรัมการั/สำมาคมส่ำงเสำริัมสำถืาบันักรัรัมการับัริัษัทไทย 
    2557  Role of the Chairman Program (RCP)
    2557 Director Certification  Program (DCP)
    2555 Directors Accreditation  Program(DAP)                                       
การัดำารังติำาแหน่งกรัรัมการัในบัริัษัทจำดทะเบัยีนในปัจำจ้ำบันั  - ไมมี่ -
การัดำารังติำาแหน่งกรัรัมการัในบัริัษัทอื�นในปัจำจ้ำบันั - ไมมี่ -
ปรัะสำบัการัณ�การัทำางาน   
ปี2543 - 2553     ผูอ้ ำานวยการฝ่่าย Head of Business Partner บมจ. ทรู คอรป์อเรชั�น 
ปี2540 - 2542     กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท สามารถ เคเบลิซัสิเตม็ จำากดั (มหาชน)
ปี2536 - 2540     ผูอ้ ำานวยการกองพาณิชย ์บรษัิท เทเลคอมเอเชีย จำากดั (มหาชน)
ปี2535 - 2536     ผูจ้ดัการโครงการพฒัินาอสงัรมิทรพัย ์บรษัิท ไทวา เอน็จิเนียริ�ง จ ำากดั
ปี2534 - 2535     ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ บรษัิท ไฮเทค อินดสัตร ีเอสเตท จำากดั
สัำดส่ำวนการัถือืห้�นในบัริัษัทฯเมื�อวันที� 31 ธัุ์นวาคม 2563:   - ไมมี่ -
ติำาแหน่งในกจิำการัที�แข่้งขั้น/เกี�ยวเนื�องกับัธุ้์รักจิำข้องบัริัษัท ที�อาจำทำาให�เกดิความขั้ดแย�งทางผู้ลปรัะโยชุน�  - ไมมี่ - 
ไม่มส่ีำวนได�เสำียในการัพจิำารัณาท้กวารัะ    ยกเวน้วาระที� 5 และ 6
การัเข้�าปรัะชุ้ม  
   การประชมุระหวา่งดำารงตำาแหนง่ตามวาระเมษายน 2561 – เมษายน 2564    

วัน เดอืน ปีที�เป็นกรัรัมการั : วนัที� 2 เมษายน 2555                                    
จำำานวนปีที�เป็นกรัรัมการั    9 ปี 
รัวมรัะยะเวลาที�จำะดำารังติำาแหน่งจำนครับัวารัะนี�  12 ปี 
นายไพศาล พงษป์ระยรู มีคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งทั้งหมด

18/18

12/12

6/6

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

ปรัะกอบัการัพจิำารัณาในวารัะที� 5.3 : พจิำารัณาเลือกติั�งกรัรัมการัแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ

ปรัะวัติขิ้องกรัรัมการัที�เสำนอให�เลือกติั�งแทนกรัรัมการัที�ออกติามวารัะ
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นิยามกรัรัมการัอสิำรัะ

           บรษัิท ทิปโกฟ้ดูส ์ จำากดั (มหาชน) ไดก้ำาหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอิสระ” ที�เขม้งวดกวา่หลกัเกณฑ์ที์�กำาหนดโดย

คณะกรรมการกำากบัตลาดทนุ ดงันี �

1. ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.75 ของจำานวนหุน้ที�มีสทิธิีออกเสียงทั�งหมดของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม         

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทฯ ทั�งนี � ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระราย

นั�นๆ ดว้ย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงินเดือนประจำา หรือ 

ผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม บรษัิทย่อยลำาดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 

ของผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัที�ไดร้บั

แตง่ตั�งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ ทั�งนี � ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว ไมร่วมถงึกรณีที�กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการหรอื 

ที�ปรกึษาของสว่นราชการซัึ�งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทฯ

3. ไมเ่ป็นบคุคลที�มีความสมัพนัธีท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที�เป็นบดิา มารดา        

คูส่มรส พี�นอ้ง และบตุร รวมทั�งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื�น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ ำานาจควบคมุ หรอื

บคุคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย

4. ไมมี่หรอืเคยมีความสมัพนัธีท์างธีรุกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้ รายใหญ่ หรอืผูมี้อ ำานาจ

ควบคมุของบรษัิท ฯ ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ รวมทั�งไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั หรอื

ผูมี้อ ำานาจควบคมุของผูที้�มีความสมัพนัธีท์างธีรุกิจกบับรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอื

ผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทฯ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแตง่ตั�ง

ใหเ้ป็นกรรมการอิสระ

 ความสมัพนัธีท์างธีรุกิจตามขา้งตน้ รวมถงึการทำารายการทางการคา้ที�กระทำาเป็นปกตเิพื�อประกอบกิจการ การเชา่

หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์ รายการเกี�ยวกับสินทรพัยห์รือบริการหรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน  

ดว้ยการรบัหรือใหกู้ยื้ม คำ�าประกัน การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนี�สิน รวมถึงพฤติการณอื์�นทำานองเดียวกัน  

ซัึ�งเป็นผลใหบ้รษัิทฯ หรอืคูส่ญัญามีภูาระหนี�ที�ตอ้งชำาระตอ่อีกฝ่่ายหนึ�ง ตั�งแตร่อ้ยละ 3 ของสินทรพัยที์�มีตวัตนสทุธิี 

ของบรษัิทฯ หรอืตั�งแต ่20 ลา้นบาทขึ �นไป แลว้แตจ่ ำานวนใดจะตำ�ากวา่ ทั�งนี � การคำานวณภูาระหนี�ดงักลา่วใหเ้ป็นไปตาม

วิธีีการคำานวณมูลค่าของรายการที�เกี�ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑ์ ์

ในการทำารายการที�เกี�ยวโยงกนั โดยอนโุลม และใหน้บัรวมภูาระหนี�ที�เกิดขึ �นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัที�มีความสมัพนัธี์

ทางธีรุกิจกบับคุคลเดียวกนัดว้ย

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ ำานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มีนัย ผู้มีอ ำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชี ซัึ�งมี 

ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทฯ สงักดั

อยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซัึ�งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษา 

ทางการเงิน ซัึ�งไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี จากบรษัิทฯ บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ยบรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูมี้อ ำานาจควบคมุของบรษัิทฯ และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อ ำานาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ 

นั�นดว้ย ทั�งในปัจจุบนัและก่อนไดร้บัการแต่งตั�ง เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัที�ไดร้บัแต่งตั�งใหเ้ป็น 

กรรมการอิสระ

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดร้บัการแตง่ตั�งขึ �นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซัึ�ง

เป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่

8. ไมป่ระกอบกิจการที�มีสภูาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย หรอืไม่

เป็นหุน้สว่นที�มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการที�มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานที�ปรกึษาที�ไดร้บัเงินเดือน

ประจำา หรอืถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจำานวนหุน้ที�มีสทิธิีออกเสยีงทั�งหมดของบรษัิทอื�น ซัึ�งประกอบกิจการที�มีสภูาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที�มีนยักบักิจการของบรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย

9. ไมมี่ลกัษณะอื�นใดที�ท ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดำาเนินงานของบรษัิทฯ   
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                                                                                           วนัที� 9 มีนาคม 2564

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้

เรื่่�อง	 การื่มอบฉันัทะในการื่ปรื่ะชุมุสามญัผู้้�ถ่ือหุุ้�นปรื่ะจำำาปี	2564

 ตามที�บรษัิท ทิปโกฟ้ดูส ์ จำากดั (มหาชน) กำาหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจำาปี 2564 ในวนัศกุรที์� 9 เมษายน 2564 

เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุสำานกังานใหญ่ (Auditorium) ชั�น 5 อาคารทปิโก1้ เลขที� 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  

เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื�อพิจารณาระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงัรายละเอียดปรากฏตามคำาบอกกลา่วเรยีกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

ประจำาปี 2564 นั�น

          ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้คราวนี �  ถา้ทา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้ ขอเชิญชวนทา่นผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดมอบฉันัทะให้

บคุคลอื�นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ�ง ตามรายนามต่อไปนี� เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั�งนี �  

เพื�อรกัษาสทิธิีในการออกเสยีงของทา่น 

           1. นายวิรชั ไพรชัพิบลูย ์        

           2. นายไพศาล พงษป์ระยรู     

           3. นางอจัฉัรา ปรชีา               

 กรรมการอิสระทั�ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาทุกวาระยกเวน้วาระที� 6 และ วาระที� 5 ส ำาหรับ  

นายวิรชั  ไพรชัพิบลูย,์ นายไพศาล  พงษป์ระยรู          

 หนงัสอืมอบฉันัทะที�บรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุครั�งนี � ไดป้รบัปรุงแกไ้ขตามที�กรมพฒัินาธีรุกิจ

การคา้ไดก้ำาหนด กลา่วคือ ในแบบ ข. ปรบัปรุงใหผู้ม้อบฉันัทะสามารถระบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงเลือกตั�งกรรมการได้

โดยละเอียดและชดัเจนมากยิ�งขึ �น และแบบ ค. ส ำาหรบัผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ ที�แต่งตั�งCustodian ในประเทศไทยเป็น 

ผูร้บัฝ่ากและดแูลหุน้ สามารถมอบฉันัทะตามวิธีีปฏิบตัเิชน่เดียวกบัวิธีีของตลาดทนุในตา่งประเทศ

 บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้หนา้ใน website: www.tipco.net หวัขอ้ Investor ที�ผูถื้อหุน้ตา่งประเทศสามารถจดัพิมพห์นงัสือ

มอบฉันัทะแบบ ก. ข. และ ค. ไดเ้องทั�งภูาษาไทยและภูาษาองักฤษ ซัึ�งจะสะดวกตอ่การมอบฉันัทะมากยิ�งขึ �น

 ในการกำาหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที�ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทั�ง 

การออกเสียงลงคะแนนใหค้รบถว้น พรอ้มทั�งลงลายมือชื�อของทา่นและของผูร้บัมอบฉันัทะใหค้รบถว้น และปิดอากรแสตมป์

จำานวน 20 บาทมอบใหผู้ร้บัมอบฉันัทะนำามาในวนัประชมุ

 ในกรณีที�ทา่นมอบฉันัทะใหก้รรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึ�งออกเสียงลงคะแนน โปรดสง่หนงัสือมอบฉันัทะกลบัคืนมา

ใหถ้งึบรษัิทฯก่อนการประชมุอยา่งนอ้ย 1 วนั เพื�อความเรยีบรอ้ยในการเตรยีมการประชมุ

 กระผมขอถือโอกาสนี�  ขอบคณุในความรว่มมือของทา่นที�มีตอ่บรษัิทฯดว้ยดีเสมอมา

           ขอแสดงความนบัถือ

                                                                                                    

        (นายยงสทิธิี�   โรจนศ์รกีลุ)                                                                                    

                                                                                       ประธีานเจา้หนา้ที�บรหิาร

เอกสำารัแนบั 5
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ชุื�อ-นามสำก้ล   นายไพศาล พงษ�ปรัะย้รั 
ติำาแหน่ง    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / 
    ประธีานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
อาย้     71 ปี
สัำญชุาติ ิ   ไทย
ที�อย้่                       เลขที� 120/26 ซัอยประสานมิตร ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
    เขตวฒัินา กรุงเทพฯ 10110
ไม่มส่ีำวนได�เสำียในการัพจิำารัณาท้กวารัะ ยกเวน้วาระที� 5 และ 6

ชุื�อ-นามสำก้ล   นายวรัิัชุ ไพรััชุพบิัล้ย� 
ติำาแหน่ง    กรรมการอิสระและประธีานคณะกรรมการตรวจสอบ
อาย้     73  ปี
สัำญชุาติ ิ   ไทย
ที�อย้่                       เลขที� 64/66 Kallista Mansion หอ้ง 26 C สขุมุวิท ซัอย11 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒัินา กรุงเทพฯ 10110
ไม่มส่ีำวนได�เสำียในการัพจิำารัณาท้กวารัะ ยกเวน้วาระที� 5 และ 6

ข้�อม้ลกรัรัมการัอสิำรัะที�เสำนอให�เป็นผู้้�รัับัมอบัฉัันทะ

ชุื�อ-นามสำก้ล   นางอัจำฉัรัา ปรีัชุา
ติำาแหน่ง    กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 
    กรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน
อาย้     65 ปี
สัำญชุาติ ิ   ไทย
ที�อย้่                       เลขที� 312 ถนนเทศบาลวงัรกัษเ์หนือ แขวงลาดยาว 
    เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900
ไม่มส่ีำวนได�เสำียในการัพจิำารัณาท้กวารัะ

หมายเหต้ิ  รายละเอียดประวตักิรรมการอิสระทั�ง 3 ทา่น ปรากฎในรายงานประจำาปี 2563
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ข้�อบังัคับัข้องบัริัษัท

ข้อง

บัริัษัท ทปิโก�ฟู้ดสำ� จำำากัด (มหาชุน)

หมวดที� 5 การัปรัะชุ้มผู้้�ถือืห้�น

 ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจำาปีภูายในสี�เดือนนบัแตว่นัสิ �นสดุ

ของรอบปีบญัชีของบรษัิท

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กลา่วแลว้ ใหเ้รยีกวา่การประชมุวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถื้อหุน้

เป็นการประชมุวิสามญั เมื�อใดก็ไดส้ดุแตจ่ะเหน็สมควร หรอืผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรอืหลายคนซัึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่รอ้ย

ละสิบของจำานวนหุน้ที�จ ำาหน่ายไดท้ั�งหมด อาจรอ้งขอเป็นหนงัสือให ้ คณะกรรมการเรยีกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เมื�อใดก็ได ้ 

แตต่อ้งระบเุรื�องและเหตผุลในการขอใหเ้รยีกประชมุไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเชน่นี �ใหค้ณะกรรมการจดัให้

มีการประชมุผูถื้อหุน้ภูายในสี�สบิหา้วนันบัแตว่นัที�ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภูายในกำาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั�งหลายซัึ�งเขา้ชื�อกนั

หรอืผูถื้อหุน้คนอื�นๆ รวมกนัไดจ้ ำานวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�นจะเรยีกประชมุเองก็ไดภู้ายในสี�สบิหา้วนันบัแตว่นัครบกำาหนดระยะ

เวลาตามวรรคสอง ในกรณีเชน่นี �ใหถื้อวา่เป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที�คณะกรรมการเรยีกประชมุ โดยบรษัิทตอ้งรบัผิดชอบคา่ใช้

จา่ยอนัจำาเป็นที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอำานวยความสะดวกตามสมควร

 ในกรณีที�ปรากฎวา่การประชมุ ผูถื้อหุน้ที�เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั�งใด จำานวนผูถื้อหุน้ซัึ�ง

มารว่มประชมุไมค่รบองคป์ระชมุตามที�กำาหนดไวใ้นขอ้ 33. ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยที�เกิด

จากการจดัใหมี้การประชมุในครั�งนั�นใหแ้ก่บรษัิท

 ขอ้ 31. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัทำาเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวา่เป็นเรื�องที�จะเสนอเพื�อทราบ 

เพื�ออนมุตัิ หรอืเพื�อพิจารณาแลว้แตก่รณี รวมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักลา่ว และจดัสง่หนงัสือใหผู้ถื้อหุน้

ทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคำาบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุ

ไมน่อ้ยกวา่สามวนั

 สถานที�ที�จะใชป้ระชมุตามวรรคหนึ�ง ตอ้งตั�งอยู่ในทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งของสำานกังานใหญ่ของบรษัิท หรือสาขา หรือ

จงัหวดัใกลเ้คียง

 ขอ้ 32. ผูถื้อหุน้มีสิทธิีเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ แต่จะมอบฉัันทะใหบ้คุคลอื�นเขา้

ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

 การมอบฉันัทะใหท้ ำาเป็นหนงัสอืและลงลายมือชื�อผูม้อบฉันัทะ และมอบแกป่ระธีานที�ประชมุ ณ สถานที�ที�ประชมุก่อน

ผูร้บัมอบฉันัทะเขา้ประชมุ

 ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกวา่ยี�สบิหา้คน 

หรอืไมน่อ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจำานวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ�งในสามของจำานวนหุน้ที�จ ำาหนา่ย

ไดท้ั�งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ

 ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ครั�งใด เมื�อลว่งเวลานดัไปแลว้ถงึหนึ�งชั�วโมงจำานวนผูถื้อหุน้ซัึ�งมาเขา้รว่มประชมุ

ไม่ครบองคป์ระชมุตามที�กำาหนดไว ้ หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป  

ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั�นมิใชเ่ป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชมุใหม ่และใหส้ง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้

ถือหุน้ไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั�งหลงันี �ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชมุ

เอกสำารัแนบั 6
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 ขอ้ 34 มตขิองที�ประชมุผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี�

(1) ในกรณีปกตใิหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซัึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ใหป้ระธีานที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี �ขาด

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี�ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่สามในสี�ของจำานวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุ

และมีสทิธิีออกเสียงลงคะแนน

(ก)  การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททั�งหมดหรอืบางสว่นที�ส ำาคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น

(ข)  การซืั �อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื�นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท

(ค)  การทำา แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบรษัิททั�งหมด หรอื บางสว่นที�ส ำาคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื�นเขา้มาจัดการธีุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กำาไรขาดทนุกนั

 ขอ้ 35 กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจำาปีพงึกระทำามีดงันี �

(1) พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุ แสดงกิจการของบรษัิทที�คณะกรรมการของบรษัิท

ไดจ้ดัการไปในรอบปีที�ผา่นมา

(2)  พิจารณาและอนมุตังิบดลุ

(3)  พิจารณาจดัสรรกำาไร

(4)  เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ

(5)   แตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกำาหนดคา่ตรวจสอบบญัชี

(6) กิจการอื�นๆ

เอกสารแนบ 6 (ตอ่)
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เอกสำารัแนบั 7

คำาชุี�แจำงวธีิุ์การัมอบัฉัันทะ การัลงทะเบัยีน การัแสำดงหลักฐานแสำดงตินเข้�าร่ัวมปรัะชุ้มและการัออกเสีำยงลงคะแนน

ในการัปรัะชุ้มผู้้�ถือืห้�น

ผู้้�เข้�าร่ัวมปรัะชุ้มจำะติ�องแสำดงเอกสำารัดงัติอ่ไปนี�ก่อนเข้�าร่ัวมปรัะชุ้ม

1. ผูถื้อหุน้ที�เป็นบคุคลธีรรมดา

1.1 กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที�ส่วนราชการออกใหซ้ัึ�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และ 

ยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัรประชาชน ใบขบัขี� บตัรขา้ราชการ หรอืหนงัสือเดนิทาง

1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันัทะใหผู้ร้บัมอบฉันัทะเขา้ประชมุ

(ก) หนงัสือมอบฉันัทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซัึ�งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือชื�อผูม้อบฉันัทะและผูร้บัมอบฉันัทะ

(ข) ส ำาเนาภูาพถ่ายเอกสารที�ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และ 

ผูม้อบฉันัทะไดล้งชื�อรบัรองสำาเนาถกูตอ้ง

(ค) เอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้

2. ผูถื้อหุน้ที�เป็นนิติบคุคล

2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

(ก) แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเชน่เดียวกบักรณีบคุคลธีรรมดา ขอ้ 1.1

(ข) ส ำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซัึ�งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทน

นิติบคุคล(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิติบคุคลซัึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอำานาจ

กระทำาการแทนนิติบคุคลซัึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉันัทะใหผู้ร้บัมอบฉันัทะเขา้รว่มประชมุ

(ก) หนงัสือมอบฉันัทะตามแบบที�แนบมาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึ�ง) ซัึ�งไดก้รอกขอ้ความ 

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื�อของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซัึ�งเป็นผูม้อบฉันัทะ และ ผูร้บัมอบฉันัทะ

(ข) ส ำาเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซัึ�งรบัรองสำาเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้หน็วา่ผูแ้ทนนิตบิคุคลซัึ�งลงนามในหนงัสอืมอบฉันัทะมีอำานาจ กระทำาการ

แทนนิติบคุคลซัึ�งเป็นผูถื้อหุน้ 

(ค) ส ำาเนาเอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ซัึ�งเป็นผูม้อบฉันัทะและลงชื�อรบัรอง

สำาเนาถกูตอ้ง 

(ง) แสดงเอกสารที�สว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันัทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธีรรมดา ขอ้ 1.1

3.ผูถื้อหุน้ซัึ�งมิไดมี้สญัชาตไิทยหรอืเป็นนิติบคุคลที�จดัตั�งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศ

 ใหน้ำาความในขอ้ 1 และ ขอ้ 2 มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมกบัผูถื้อหุน้หรอืผูเ้ขา้รว่มประชมุซัึ�งมิไดมี้ สญัชาตไิทยหรอื

ซัึ�งเป็นนิติบคุคลที�จดัตั�งขึ �นตามกฎหมายตา่งประเทศ แลว้แตก่รณี ทั�งนี � ภูายใตบ้งัคบัดงัตอ่ไปนี�

(ก) หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลนั�นอาจจะเป็นเอกสารที�ออกโดยสว่นราชการของประเทศที�นิติบคุคลนั�น

ตั�งอยู่หรอืโดยเจา้หนา้ที�ของนิติบคุคลนั�นก็ได ้ ทั�งนี � จะตอ้งมีรายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบคุคล ผูมี้อ ำานาจลง

ลายมือชื�อผกูพนันิติบคุคลและเงื�อนไขหรอืขอ้จำากดัอำานาจในการลงลายมือชื�อ ที�ตั�งส ำานกังานใหญ่

(ข) เอกสารที�มิไดมี้ตน้ฉับบัเป็นภูาษาองักฤษจะตอ้งจดัทำาคำาแปลภูาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้้

แทนนิติบคุคลนั�นรบัรองความถกูตอ้งของคำาแปล 
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การัออกเสำียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนใหน้บัหนึ�งหุน้เป็นหนึ�งเสียง 

2. ทกุวาระเพื�อพิจารณาในการประชมุครั�งนี �เป็นกรณีปกติ ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธีาน 

มีเสียงชี �ขาดอีกเสียงหนึ�ง

3. ผูถื้อหุน้คนใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในขอ้ประชมุขอ้ใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในขอ้นั�น 

4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชมุดว้ยตนเองหรอืผูร้บัมอบฉันัทะ ใหท้ ำาเครื�องหมายในบตัรลงคะแนนเสียง

5. ผูร้บัมอบฉันัทะที�ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนในใบมอบฉันัทะแลว้ ไมต่อ้งทำาเครื�องหมายในบตัรลงคะแนน

 ประธีานจะแจง้ใหที้�ประชมุทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสยีงที�ไดจ้ะเป็นคะแนนเสยีงรวมของ

ผูถื้อหุน้ที�มาประชมุดว้ยตนเองและของผูร้บัมอบฉันัทะ

เอกสารแนบ 7 (ตอ่)




