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  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 24 เมษายน  2558  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทปิโก้ 

ถนนพระราม 6   กรุงเทพมหานคร 
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 ที่ ทฟ.006 /2558 
       วนัท่ี 24 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง     ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
เอกสารแนบ 1)  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557  

2)  รายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมลูทางการเงิน 
3)  รายนามและประวตัิของกรรมการท่ีเสนอให้เลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

                                 และนิยามกรรมการอิสระ  
                            4)   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 

5)  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที ่5 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น  
6)  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ    
     และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น   
7)  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ - อาคารทิปโก้ 

 
คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟดูส ์  จ ากดั (มหาชน)  ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558  ใน

วนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชัน้ 5 อาคารทิปโก้ 
เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบยีบวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2557 

รายละเอียดทั่วไป :  บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2557 และ
ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่
กฏหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.tipco.net  ด้วยแล้ว ส าเนารายงาน       
การประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ :    ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่การบนัทึกรายงานการประชุมถกูต้องครบถ้วน
แล้ว 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน     
 

วาระที่ 2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  

รายละเอียดทั่วไป :   รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ า         
ปี 2557 และสรุปข้อมลูทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2  
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ความเห็นคณะกรรมการ :    ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง     
 

วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุดณวันที่31 ธันวาคม 2557 

รายละเอียดทั่วไป :   งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31     
  ธนัวาคม 2557 ซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2557 และสรุปข้อมลูทางเงินตามเอกสารแนบ 2  ได้ผ่านการ
รับรองโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  แบบไม่มีเง่ือนไข  และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ  แล้ว  มีความสมบรูณ์และถกูต้องตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป  สาระส าคญั
ของงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2557 มีดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย: 
  รวมสนิทรัพย์   5,521,464,313 บาท 
  รวมหนีส้นิ   2,766,486,712  บาท 
  รายได้จากการขาย   5,507,795,418  บาท 
  ก าไรสทุธิ             77,693,007  บาท 
  ก าไรสทุธิตอ่หุ้น               0.1610  บาท 
 
 งบการเงินของบริษัทฯ: 
  รวมสนิทรัพย์   2,747,670,596 บาท 
  รวมหนีส้นิ   1,297,351,844  บาท 
  รายได้จากการขาย   2,113,300,476  บาท 
  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ   (133,012,722)  บาท 
  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น            (0.2756)  บาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน     
 
วาระที่ 4      พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 

รายละเอียดทั่วไป :   ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี  หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  บริษัทฯ ได้
ส ารองครบถ้วนตามกฏหมายที่ก าหนดแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก าไร
สทุธิของบริษัทฯ เฉพาะ บริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้และจดัสรรตามกฎหมาย 
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     บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2557 จ านวน 133,012,722 บาท  
(ตามงบการเงินรวมก าไรสทุธิเทา่กบั 77,693,007 บาท) คิดเป็นขาดทนุตอ่หุ้น 0.2756 บาท  คณะกรรมการ
จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557  เมื่อปี 2556 บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลเช่นกนั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ :   ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัใิห้งดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :   เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
         

วาระที่ 5      พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

รายละเอียดทั่วไป :   ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแต่ละปีกรรมการต้องพ้นจาก
ต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3   กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้    ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้นีก้รรมการผู้ ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระคือ  

1. นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร 
2. นายไพศาล   พงษ์ประยรู 
3. นายวิรัช   ไพรัชพิบลูย์ 
4. นางลออ เชาวนเมธา 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการระหวา่งวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2557  ถึง วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 
2558 ตามหลกัเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไวด์ของบริษัทฯ แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือเข้ามายงับริษัทฯ 

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการ  เสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
คดัเลอืก  ไมม่ี ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอผู้ที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีออกตามวาระ   และในครัง้นี ้
กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระแจ้งความประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร  นายไพศาล  พงษ์ประยูร  และ นายวิรัช  ไพรัชพิบูลย์ 
ส่วน นางลออ เชาวนเมธา ได้แจ้งไม่ประสงค์ที่จะรับการต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระใน       
การประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่จะ
พ้นต าแหนง่คือ ได้แก่ นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร  นายไพศาล  พงษ์ประยรู  และ นายวิรัช  ไพรัชพิบลูย์  
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกครัง้หนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการครบตามที่บริษัทฯก าหนดมีผล
การปฏิบตัิหน้าที่ท่ีผา่นมาเป็นท่ีพอใจ  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และจ าเป็น
ตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯมีเวลาพอเพียงตอ่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ  

   ประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่น  ปรากฏในเอกสารแนบ 3   ในการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ จะ
พิจารณาเลอืกกรรมการท่ีละต าแหนง่ คณุสมบตัิกรรมการปรากฏในรายงานประจ าปี 2557  
ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 



 4 

 

วาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติลดจ านวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 ท่าน 

รายละเอียดทั่วไป:     ด้วยนางลออ เชาวนเมธา ไมข่อประสงค์เป็นกรรมการการอีกวาระหนึ่ง และ บริษัทฯ
มีความเห็นวา่มีกรรมการ 11 ทา่น เพียงพอต่อการบริหารงานในอนาคต  จึงเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นขอเสนอ
ลดจ านวนกรรมการเหลอื 11 ทา่นจากเดิม 12 ทา่น 

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิลดจ านวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดิม 12 
ทา่น  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 7      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 

รายละเอียดทั่วไป: ข้อก าหนดนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  ดงันีค้ือ 

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเก่ียวเนื่องกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
2.  ผลตอบแทนกรรมการจากการท างานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกบัการรับผิดชอบต่อหน้าที่กรรมการ

ตลอดเวลา มิใช่เฉพาะเพียงในเวลาที่มาประชมุ 
3.   ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสยีสละของกรรมการในการปฏิบตัิ หน้าที่ 
คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกบัผลการ

ส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุม่อตุสาหกรรม  Food and Beverage และกลุม่
อตุสาหกรรมที่มีรายได้ใกล้เคียงกนั พิจารณาแล้ว เห็นวา่คา่ตอบแทนกรรมการทัง้คณะเหมาะสมดี คณะอนกุรรมการสรร
หาฯ  จึงได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2558 เทา่กบัปี 2557  ดงัตอ่ไปนี ้
                                 1.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

                                          1.1  คา่ตอบแทนการท างาน    

        ประธานกรรมการ  เดือนละ   40,000   บาท 
         กรรมการ   เดือนละ    30,000   บาท 

                                          1.2  คา่ตอบแทนจากผลการด าเนินงาน  
หากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทัง้คณะอีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมที่

คณะกรรมการได้รับทัง้ปี โดยการพิจารณาคา่ตอบแทนนี ้ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

                     1.3  สทิธิประโยชน์อื่นๆ     

                              - ไมม่ี - 

     2.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ  60,000 บาท   ปีละ 4 ครัง้ 
    กรรมการตรวจสอบ                        ครัง้ละ  40,000 บาท   ปีละ 4 ครัง้ 
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      3. คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
           ประธานคณะอนกุรรมการ  ปีละ   50,000   บาท 

      อนกุรรมการ   ปีละ   30,000    บาท 

คณะกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทยอ่ย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน  ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หน้า  64 - 67 
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ และอนกุรรมการชดุตา่งๆ  ตามข้อเสนอของคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :   เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทน/ธรรมเนียมในการตรวจสอบ 

รายละเอียดทั่วไป :    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาส านกังานสอบบญัชี บริษัท บญัชีกิจ 
จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเนื่องมาหลายปี เห็นว่ามีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด   มีผลงานการตรวจสอบเป็นท่ีพอใจ    และยงัไมเ่คยพบวา่มีความบกพร่องอนัอาจจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นได้    ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระ   จึงเสนอให้
แต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558  โดยก าหนดค่าตรวจสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน  1,200,000 บาท  
เพิ่มขึน้จากปี  2557 เป็นจ านวนเงิน 65,000  บาท  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกบัค่าตรวจสอบบญัชีของ
บริษัทอื่นแล้วเห็นวา่เหมาะสม    

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงน าเสนอให้ที่ประชุมผูถือหุ้นพิจารณาและ
แตง่ตัง้ส านกังานสอบบญัชี บริษัท บญัชีกิจ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ  และพิจารณาอนมุตัิคา่สอบ
บญัชีจ านวน 1,200,000  บาท 

 
ในปีที่ผ่านมา นอกจากค่าสอบบญัชีจ านวน 1,135,000 บาท แล้ว   บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนของ

งานบริการอื่นแก่บริษัท บญัชีกิจ จ ากดั  เป็นจ านวนเงิน  143,000 บาท 
นอกจากนี ้บริษัท บญัชีกิจ จ ากดั   ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย อีก 4 บริษัท   คือ  บริษัท ทิปโก้ 

เอฟแอนด์บี จ ากดั   บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากดั   บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากดั  และ บริษัท ทีเอฟบี ดิสทิบิวชัน่ จ ากดั 

ความเห็นคณะกรรมการ :  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรแต่งตัง้ นางสวุนีย์  กิตติปัญญางาม  ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 2899  (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในระหว่างปี 2544-2547 , 2551-2552 และ 2556-2557 )  และ/หรือ 
นายพรชยั  กิตติปัญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 2778  (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในระหว่างปี  2540-2543, 
2548-2550 และ 2553-2555)  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  และก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชีเป็นเงิน 1,200,000  บาท  

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :   เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9    พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)                  

 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั 
หากทา่นไมส่ามารถเข้าประชมุด้วยตนเองได้    บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ทา่นรักษาสทิธิการออกเสยีงของทา่นโดยการมอบ 
ฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุแทน    ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ได้สง่มาพร้อม 
จดหมายนี ้(เอกสารแนบ 4)  ซึง่ทา่นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะได้ 

                    บริษัทฯ ได้จดัสง่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  หมวดที่ 5 เร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้น  (เอกสารแนบ 5)  ค าชีแ้จงวิธีการ
มอบฉนัทะ  การลงทะเบียน  การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น  
(เอกสารแนบ 6)  และแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ  (เอกสารแนบ 7)   มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนีเ้พื่อเป็นข้อมลูส าหรับผู้ ถือ
หุ้นได้ปฏิบตัิในการเข้าประชมุได้อยา่งเรียบร้อยถกูต้อง 

                    หากทา่นผู้ ถือหุ้นมข้ีอสงสยัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ  และข้อมลูของวาระตา่ง ๆ   สามารถสง่ 
ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุมายงัเลขานกุารบรษัทฯ   ทางโทรสารหมายเลข  0 2271 4304   หรือ  0 2271 1600 
หรือทาง  e -mail: phicharn@tipco.net 

                    ในวนัประชมุ ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป  และ สามารถซือ้อากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ รับลงทะเบียน 

                    และก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และ Record Date ในวนัที่ 19 มีนาคม 2558 และให้
รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 
                     
                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                          โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
 
 
                                                                                        (นายเอกพล    พงศ์สถาพร) 
                                                                                                กรรมการผู้จดัการ 
 
 

หมายเหตุ :  1. ผู้ ถือหุ้นทีม่ีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2557 ในรูปเอกสาร กรุณาตดิตอ่ทางโทรศพัท์   
                        หมายเลข 02 273 6200 ตอ่ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net  
                    2. ผู้ ถือหุ้นสามารถดหูนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ    

           www.tipco.net   ได้ตัง้แตว่นัท่ี 24 มีนาคม 2558 ก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 30 วนั 
 

เลขานกุารบริษัทฯ 
โทร  02 273  6813 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทร  02 273 6807   
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2557 

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
_______________________________________ 

ประชุมเม่ือวนัศกุร์ท่ี 25 เมษายน 2557   ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ชัน้ 5          
ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมประชุมเวลา 10.10 น. 

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น 
และแถลงวา่ 

 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 190 ราย  ถือหุ้นรวมกนั 209,788,124 หุ้น  
(43.4722%)   

 มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน จ านวน 190 ราย  ถือหุ้นรวมกนั  81,937,856 หุ้น 
(16.9797%)  

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระประชมุแทน จ านวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกนั 2,468,725 หุ้น
(0.5116%) 

รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 383 ราย จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกัน 294,194,705 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.9629 
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้สิน้จ านวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ซึ่ง
ก าหนดวา่จะต้องมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน   และถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึขอเปิดประชมุ 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
1. นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร   ประธานกรรมการ 
2. นายวิรัช ไพรัชพิบลูย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายไพศาล พงษ์ประยรู  กรรมการตรวจสอบ และอนกุรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
4. นายชลิต  ลิมปนะเวช              กรรมการอิสระ 
5. นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการตรวจสอบ 
6. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการ และอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7. นางอนรัุตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ 
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           9. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ  
         10. นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จดัการ 
         11. นายพิจารณ์  สลกัเพชร   เลขานกุารบริษัท 

 นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ  ป่วย จงึไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ 
 

ประธานฯ  ได้แนะน าผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี ้
1. นายประสงค์  เอมมาโนชญ์     ผู้อ านวยการสายบริหารการเงิน – ธุรกิจอาหาร 
2. นายพรชยั   พลูสขุสมบตัิ ผู้อ านวยการสายธุรกิจอาหาร 
3. นายพิจารณ์ สลกัเพชร  ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายบญัชีและควบคมุภายใน 
4. นาย Seishi Ueno                  รองกรรมการผู้จดัการ  

5. นายพีรพงษ์  อาชวพงษ์สวสัดิ์ ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจเคร่ืองด่ืมและธุรกิจค้าปลีก 

6. นางสาวนิธิมา องัอตชิาติ         ผู้อ านวยการสายบริหารการเงิน – ธุรกิจเคร่ืองดื่ม 

 
และได้แนะน า นายพรชยั กิตตปัิญญางาม ผู้สอบบญัชี  และนางสาวพนมพร ลีลารักษ์สกลุ ผู้แทน

จากบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการประชมุว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Bar code 
มาชว่ยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนน 
และลงลายมือช่ือก ากบั ส่วนผู้ ท่ีรับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบตัร
ลงคะแนน 

ในการนบัคะแนน เพ่ือความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนบัจากจ านวนเสียงท่ีเข้าประชมุ  หกัด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เม่ือ
ประชมุเสร็จ  ขอให้สง่บตัรลงคะแนนเห็นด้วยทกุใบ เพ่ือให้หลกัฐานการประชมุสมบรูณ์ 

การนบัคะแนนเสียง นบั 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้              
นางลออ เชาวนเมธา กรรมการอิสระ และ นางสาวพนมพร ลีลารักษ์สกลุ ตวัแทนของผู้สอบบญัชี ท าการ
นบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

การประชมุได้บนัทกึวีดทิศัน์ไว้เป็นหลกัฐาน  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้
ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ทางเว็บไซด์ www.tipco.net ของบริษัทฯ 
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ระหว่างวนัท่ี 19 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2557 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 

2556 

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 
2556 และจดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net  และได้สง่ส าเนารายงานการประชมุให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานนีถ้กูต้องครบถ้วน ผู้ ถือหุ้นสมควรรับรอง 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชมุ 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชมุ 

 นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน   ผู้ ถือหุ้น  มีข้อคิดเห็นเสนอแนะว่าควรตรวจสอบกฎหมาย หรือ 
ระเบียบข้อบงัคบั เร่ืองการรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
วา่จ าเป็นต้องมีการรับรองหรือไม่  

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุเพิ่มเติม 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน  7,202 
หุ้น  ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 387 ราย  ถือหุ้นรวม 294,201,907 หุ้น 
 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2556 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   294,180,207 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9926 
ไม่เหน็ด้วย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง        21,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0074 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2556 ของคณะกรรมการ 

ประธานฯ  ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผา่นมา  ได้พิมพ์ไว้ 
ในรายงานประจ าปี 2556 และในสรุปข้อมลูทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จดัการรายงานสาระส าคญัให้ท่ีประชมุทราบ 

กรรมการผู้จดัการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 สรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงานรวม 
ธุรกิจส่งออก บริษัทฯ ซือ้ผกัและผลไม้สดเพ่ือท าการผลิตจ านวน 143,273 ตนั ลดลงจากปีก่อน 

11.3% เน่ืองจากผลผลิตสับปะรดของประเทศไทยลดลง  ซึ่งส่งผลให้สับปะรดสดมีราคาเฉล่ียสับปะรด 
4.80 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึน้จากปีก่อน 29.0%  
 ธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทฯ ผลิตเคร่ืองดื่มพร้อมดื่ม จ านวน 101.52 ล้านลิตร ลดลงจากปีก่อน 2.4% 
แต่ในปี 2555 มีการผลิต OEM ให้กับลูกค้าท่ีประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 11 ล้านลิตร ถ้าหกัจ านวนนี ้
ออกไปแล้ว เทา่กบัปี 2556 มีการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ 
 ธุรกิจร้านค้าปลีก  มียอดขายลดลงจากปีก่อน 5% เน่ืองจากผลกระทบจากปัจจัยภายนอก         
ท่ีเป็นผลกระทบหลกั คือคา่แรงวนัละ 300 บาท และสถานการณ์ทางการเมืองในชว่งปลายปี  
             ธุรกิจเกษตรและสารสกัดจากพืช มียอดขายเพิ่มขึน้จากปีก่อน 42 % สบัปะรดสดพนัธุ์หอม
สวุรรณ สามารถสร้างยอดขายอย่างก้าวกระโดด และ บริษัทได้เปิดตวัธุรกิจสารสกดัโดยเข้าร่วมงานแสดง
สินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีรู้จกักนัดีในวงการธุรกิจสารสกดัคือ งาน Food ingredients Asia 2013 และงาน In-
cosmetics Asia 2013 โ ดยในงานแสดงสินค้าดงักล่าว ผลิตภณัฑ์สารสกดัของบริษัทฯ ได้รับความสนใจ
เป็นอยา่งมากจากผู้ ร่วมชมงาน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 5,588 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.7%  
ก าไรขัน้ต้น 1,558 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 10.5% เน่ืองจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึน้                     

1 บาท/กิโลกรัม และ การปรับคา่แรงขัน้ต ่า เป็น 300 บาท/วนั 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัภาษี 152 ล้านบาท   
รับรู้สว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุใน บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 202 ล้านบาท 
ก าไรสทุธิ (รวมผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) 147 ล้านบาท ลดลง 41.7% 

 EBITDA 478 ล้านบาท ลดลง 18.7% 
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 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ 114 ล้านบาท ลดลง 48.4% 
            ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ตอ่หุ้น 0.2371 บาท ลดลง 48.3% 

มลูคา่ตามบญัชี 4.86 บาทตอ่หุ้น สงูขึน้ 6.1% 
 มีการลงทนุรวม 288 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.1% เป็นการลงทนุในด้านการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม ่และเพิ่อการลดการใช้แรงงาน  

กระแสเงินสดสทุธิตดิลบ 9.8 ล้านบาท ลดลง 278.2%   

การด าเนินงาน 
 ผลประกอบการ 

-  ยอดขายรวม 5,588 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.7% 
ยอดขายในประเทศ 3,460.6 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.1% 
ยอดขายตา่งประเทศ 2,127.6 ล้านบาท ลดลง 1%  

-  สดัสว่นธุรกิจตา่งประเทศกบัธุรกิจในประเทศ 38 : 62    
-  ก าไรสทุธิรวม 114 ล้านบาท ลดลง 48.4% 

 บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ได้รับผลกระทบจากการเศรษฐกิจของสหรัฐและยโุรปชะลอตวั 
- ขาดแคลนวตัถดุบิจากอากาศแห้งแล้ง สบัปะรดออกสูต่ลาดน้อย 

          - ผลิตภณัฑ์ใหม่ส่งออกตา่งประเทศ ได้แก่ กะทิบรรจกุระป๋อง 15 ออนซ์ (Coconut Milk) 
และมะมว่งบรรจถุ้วยพลาสตกิ 4 ออนซ์ (Mango in Plastic Cup) 
 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 

- ยอดขายเตบิโต 6.4% 
- น า้ผกัผลไม้ 100% มีส่วนแบง่ตลาด 43%  ยงัคงเป็นผู้น าในตลาด  

            -  ผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ได้แก่ ชาอู่หลง ภายใต้ตรา “ซนัโทรี ทีพลสั” และ น า้ผลไม้ “ทิปโก้
ซุปเปอร์คดิ” รสชาตใิหม ่    
 บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากดั   

- มีสาขาทัง้สิน้ 56 สาขา แบง่เป็นของบริษัท 47 สาขา และ Franchise 9 สาขา  
-  มีการปรับรูปแบบธุรกิจ เปิดสาขาใหม่ๆ  เชน่ ในสถานออกก าลงักายและโรงพยาบาล  

 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากดั   
- พฒันาผลิตภัณฑ์เพิ่มขึน้หลายชนิด เช่น สารสกัดเปลือกมงัคดุ ว่านหางจรเข้ กระเจ๊ียบ

มะขามป้อม ใยอาหารจากสบัปะรดและใยอาหารจากมะพร้าว เป็นต้น 
- ยอดขายสับปะรดสดพันธุ์“หอมสุวรรณ”เติบโตอย่างมาก โดยเน้นช่องทางการจัด
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จ าหนา่ยตามห้างซุปเปอร์มาเก็ต ไฮเปอร์มาเก็ต  
 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 นางศริินทร์  ตนัตพิิทกัษ์โชติ    เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 ถาม 1) ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 329 ล้านบาท นอกจากราคาสบัปะรด และคา่แรง ท่ีเพิ่มขึน้แล้ว
ยงัมีจากสิ่งอ่ืนอีกหรือไม ่

2) จากผลกระทบในเร่ืองของต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
3) ปัจจุบันสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดโครงการแนวร่วมปฏิบัติใน      

การตอ่ต้านคอรัป์ชัน่ บริษัทได้มีการประกาศเจตนารมย์แล้ว แตอ่ยู่ในระหว่างการปฎิบตัิเพ่ือให้ทางสมาคม
สง่เสริมกรรมการบริษัทไทยรับรอง บริษัทมีนโยบายหรือแนวทางปฎิบตัิอยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1) ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 329 ล้านบาท มาจากต้นทนุสบัปะรดสด 143 ล้านบาท คา่แรง
เพิ่มขึน้ 72 ล้านบาท จากยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ และจากการปรับเงินเดือนพนกังานตามการปรับคา่แรงขัน้ต ่า 

2) แนวทางแก้ไขในเร่ืองของต้นทนุการผลิตสบัประรดท่ีสงูขึน้  ได้แก่ 
     - การควบคมุต้นทนุวตัถุดิบ การเข้าท า Contract farm  ดแูลเร่ืองการคาดการณ์

ผลผลิตให้แมน่ย าขึน้  การเพิ่ม Yield ของการปลกูสบัปะรด และ การลดต้นทนุการผลิต 
     - การลดการใช้แรงงาน เพิ่มการใช้ระบบ Automation 
    - การใช้ประโยชน์จาก Waste เพ่ือสร้างมลูค่าในอนาคต เช่น บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค 

จ ากดั ใช้เปลือกสบัปะรดมาสกดัเป็นสารสกดั โดยเปลือกสบัปะรดจะมีไฟเบอร์สงู 
3) บริษัทฯ มีความมั่นใจในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชั่น ในปีนีบ้ริษัทฯ จะเร่ิมพิจารณา

รายละเอียดในทางปฏิบตัติามข้อบงัคบัท่ี IOD ก าหนด  นอกจากนีใ้นการส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน 
ได้มีการเพิ่มหวัข้อการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ซึง่ผลท่ีผา่นมาหวัข้อนีใ้ด้คะแนนสงู 

 
            นายประเสริฐ์  แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1) ตลาดชามีการแข่งขนัสงู มีก าไรขัน้ต้นต ่า ปัจจบุนับริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ชาอู่หลงออกมา 
ตรา Suntory เป็นการน าเข้าโดยตรง หรือน าวตัถดุบิชาอูห่ลงเข้ามาผลิต 
                         2) สบัปะรดสดมีช่องทางจ าหนา่ยอยา่งไร 
                        3) ราคาจ าหน่ายน า้ผลไม้ ในตลาดนดัขายราคา 55 บาท ในขณะท่ีห้างสรรพสินค้าขาย   
79 บาท เหตใุดจงึแตกตา่งกนั 
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                        4) ปีก่อนมีการลงทุน  200 ล้านบาท ทางด้านการวิจัย  และ การลดแรงงานใ ช้             
ระบบ Automation แทน การลงทนุจะท าให้ผลประกอบการในปี 2557ดีขึน้หรือไม ่
                        5) ผลิตภณัฑ์ชาอู่หลง รสต้นต ารับมีน า้ตาลผสมอยู่หรือไม่ ควรจะผลิตชาท่ีไม่ใส่น า้ตาล 
เพราะจะดีตอ่สขุภาพ 
                            

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1) บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีมีความตกตา่ง และจะรักษาไว้ซึ่งสขุภาพ 
จึงได้ผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากชาอู่หลง มีสาร OTPP  ท่ีมีผลดีตอ่สขุภาพ ซึ่งเป็นลิขสิทธ์ของ Suntory โดย
น าเข้าวตัถดุบิสว่นใหญ่มาจาก Suntory 

                        2) สับปะรดสดพันธุ์ หอมสุวรรณ มีช่องทางการจ าหน่ายทางซุปเปอร์มาร์เกต และ          
การบริการขายตรงให้กบัลกูค้า  

            3) ชอ่งทางการจ าหนา่ยน า้ผลไม้ของบริษัทฯ จะมีช่องทางขายผ่าน Modern trade รวมทัง้ 
ร้านค้าต่างจังหวัด มีบางส่วนขายตรงเข้าร้านอาหาร โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ  จึงเป็น          
การคอ่นข้างยากท่ีจะคมุราคาให้เทา่กนั  

                        4) ภาวะเศรษฐกิจของตลาดยโุรป และ อเมริกา ยงัฟืน้ตวัไม่ชดัเจน แม้ราคาขายจะดีขึน้ 
แต่ราคาต้นทุนของสบัปะรดสดยงัสูงอยู่  แต่ถ้าปริมาณสบัปะรดสดเพิ่มมากขึน้ ราคาสบัปะรดก็จะลดลง 
ผลประกอบการอาจจะดีขึน้                         

            5) ชาอูห่ลง มีสตูรท่ีไมใ่สน่ า้ตาล ซึง่ได้รับการตอบรับท่ีดี 

 

           นายวตัสนัต์  พงศ์วราภา    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม งบการเงินหน้า 102   คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร สงูมาก เกิดจากอะไร 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋อง และ             
ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สูงมาจาก ธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมท่ีต้อง มี     
การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ การจดัโปรโมชัน่ และ การสง่เสริมการขาย 
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           นายฉตัรชยั  สอ่งแสงเจริญ    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1) ปีท่ีผ่านมาได้มีการท้วงติงเร่ืองคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ท่ีสงู และปีนีค้า่ใช้จ่าย
นีย้งัคงสงูอยูเ่ม่ือเทียบกบั มาลี ซึง่ต้องจา่ยคา่การสร้าง Brand เหมือนกนั บริษัทฯจะพิจารณาแก้ไขอยา่งไร  
                        2) ปัจจบุนั Brand มาลี แข็งแกร่งขึน้  มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีสงูขึน้ บริษัทฯ ควรพิจารณา
การด าเนินงานของบริษัทวา่มีจดุอ่อนด้านการตลาดอยา่งไร และชาอูห่ลงมีการส่ือสารทางตลาดไมช่ดัเจน  

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1) คา่ใช้จ่ายในการขาย ระหว่าง บริษัทฯ และ มาลี ตา่งกนั รายได้ของมาลีส่วนใหญ่เป็น     
การรับจ้างผลิต (OEM) ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการตลาดน้อยกว่า กลยทุธ์ของ บริษัทฯ คือ การสร้าง Brand  
และเน้นคณุภาพของสินค้า จงึท าให้สดัสว่นการขายและคา่ใช้จา่ยแตกตา่งกนั 

                 บริษัทฯ มีการสร้าง Brand ของชาอูห่ลง เพ่ือให้ผู้บริโภคได้เข้าใจข้อมลู  ความแตกตา่ง
ของชา จึงท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาสูง ซึ่งในการสร้าง Brand จะส่งผลดีและท าก าไรให้ผู้ ถือหุ้นใน
ระยะยาว  

                        2) ผลการส ารวจตลาดน า้ผลไม้ 100% บริษัทฯมีส่วนแบง่การตลาดสูงขึน้ ในไตรมาส 3 
เท่ากบั 42% และ ไตรมาส 4 เท่ากบั 45%  ขณะท่ี มาลี ส่วนแบง่การตลาดลดลง ทิปโก้ยงัคงครองอนัดบั
หนึง่ในตลาดน า้ผลไม้ 100 %  

 

            นายสวุฒัน์  ศกัดิต์รีศลู    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม บริษัทฯ ควรให้ความส าคญัในการผลิตน า้ผลไม้อ่ืนๆมากขึน้ จงูใจให้ผู้บริโภคสนใจหนัมา
ด่ืมน า้ผลไม้ให้มากขึน้ มุง่พฒันาไปยงัครัวเรือนมากขึน้ 

            กรรมการผู้จดัการ 

            ตอบ บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นตลาดน า้ผลไม้ คนไทยด่ืมน า้ผลไม้ 4ลิตร/คน/ปี  ยงัถือว่าน้อยมาก 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ บริโภคด่ืมน า้ผลไม้มากขึน้ และได้พุ่งเป้าไปยังต่างประเทศด้วย ในปี 2556           
ตลาดน า้ผลไม้ในตา่งประเทศเตบิโต 50% ซึง่บริษัทฯ จะสร้าง Brand ให้แข็งแกร่งขึน้ในตา่งประเทศด้วย  

 

            นางภรภทัร  สภุาพนัธ์    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม      ผลิตภณัฑ์น า้ผลไม้ท่ีมีรสหวาน ได้ใสน่ า้ตาลหรือไม่  

 



 9 
 

กรรมการผู้จดัการ 

            ตอบ ผลิตภณัฑ์น า้ผลไม้ 100% ไมไ่ด้ใสน่ า้ตาล สิ่งท่ีบริษัทฯคดิตอ่ไปในอนาคตคือการให้ข้อมลู
เร่ืองการบริโภคน า้ผลไม้ท่ีถกูต้อง ส าหรับผู้บริโภคท่ีมีปัญหาด้านสขุภาพ เชน่ โรคเบาหวาน  

 

            นายจารุ  วรรณวิลาส    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1) บริษัทฯ ขาดทนุ เน่ืองมาจากราคาวตัถดุิบสบัปะรด แตร่ายได้หลกัมาจากน า้ผลไม้และ
ผลไม้กระป๋อง ถ้าผลกระทบจากสบัปะรดมีมาก แสดงวา่รายได้มาจากสบัปะรดกระป๋องเป็นหลกัหรือไม ่

                         2) บริษัทฯ มีการวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร ของรายได้ในแตล่ะธุรกิจหรือไม ่ 

กรรมการผู้จดัการ 

            ตอบ 1) รายได้รวมมาจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม  3,400 ล้านบาท จากธุรกิจสับปะรด
กระป๋องสง่ออก ประมาณ 2,000 ล้านบาท 

                         2) บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทกุทางเลือก ว่าแม้ว่าธุรกิจสบัปะรดจะมีการแข่งขนัสงูจะท า
อยา่งไรทีจะสามารถขายสินค้าให้ได้ราคา และสามารถท่ีจะควบคมุต้นทนุการผลิตได้ดีกว่า บริษัทฯเห็นว่า
ยงัคงสามารถท่ีจะท าก าไรในธุรกิจสบัปะรดได้ 

 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                 

สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี 2556  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 รวมทัง้รายละเอียดทางบญัชี ท่ีได้จดัพิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2556 หน้า 96-159 และได้จดัท าสรุปข้อมลูทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จนี ้เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอ  ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเง่ือนไข อีกทัง้ได้รับการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 
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กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย ปี 2556 เปรียบเทียบกบัปี 2555  ดงันี ้

         
งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2556 2555 2556 2555 

สินทรัพย์หมนุเวียน  2,158 2,220 1,047 1,180 

สินทรัพย์รวม 6,159 6,033 3,201 3,336 

เงินกู้ รวม  2,459 2,471 1,374 1,362 

หนีส้ินรวม  3,351 3,394 1,615 1,664 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 483 483 483 483 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่ 2,347 2,212 1,586 1,672 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  2,808 2,639 1,586 1,672 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ           (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

2556 2555 2556 2555 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,588 5,442 2,268 2,398 

ต้นทนุขายและบริการ 4,030 3,701 2,162 2,041 

ก าไรขัน้ต้น 1,558 1,741 106 357 

รายได้อ่ืน 306 245 187 195 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (1,794) (1,742) (277) (380) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (30) (33) (30) (33) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (89) (102) (55) (62) 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 202 156 - - 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  153 265 (70) 77 

ก าไรสทุธิ 147 252 (76) 67 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่ 114 221 (76) 67 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)  0.2371 0.4588 (0.1578) 0.1380 
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ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบังบการเงิน 

นายฉตัรชยั  ส่องแสงเจริญ ผู้ ถือหุ้น  

ถาม    สดัสว่นรายได้ของแตธุ่รกิจเป็นอยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการ  
ตอบ    รายได้หลกัมาจากธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม 3,400 ล้านบาท ธุรกิจสบัปะรดกระป๋อง 2,000 

ล้านบาท สว่นท่ีเหลือจะเป็นธุรกิจร้านค้าปลีก และธุรกิจสารสกดั 
           ธุรกิจสับปะรดกระป๋อง  ยังประสบปัญหาในด้านค่าแรง และราคาสับปะรดสดท่ีสูงขึ น้ 

รายละเอียดอยูใ่นงบเฉพาะกิจการ 
           ธุรกิจเคร่ืองดื่มพร้อมด่ืม ยงัคงท าก าไรในระดบัท่ีน่าพอใจ 
           ธุรกิจร้านค้าปลีก จากผลกระทบตอ่เน่ืองทางการเมือง มีผลกระทบตอ่ยอดขายบ้าง แตใ่น

ปีนีภ้าวะอากาศร้อนสง่ผลดีท าให้มียอดขายท่ีเพิ่มขึน้ 
           ธรุกิจการเกษตรและสารสกดัจากพืช มีผลตอบแทนท่ีดี ยอดขายเพิ่มขึน้จาก 55 ล้านบาท 

เป็น 80 ล้านบาท คาดการณ์วา่ธุรกิจนีจ้ะมีรายได้ถึง 100 ล้านบาท 
 
ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ

ของท่ีประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง 33 ราย และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ 
38 ราย รวม 71 ราย ถือหุ้นรวมกนั 1,003,672 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 458 ราย ถือหุ้นรวม 
295,205,579 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2556  สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

เหน็ด้วย   295,083,479 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9586    
ไม่เหน็ด้วย                  0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง      122,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0414 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุดงัตอ่ไปนี ้

การพจิารณาจัดสรรก าไร 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทฯมหาชนจ ากดั  บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   

ขณะนีบ้ริษัทฯ มีทนุส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้วคือจ านวน 50 ล้านบาท 

การพจิารณางดจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทฯ หลงัจดัสรรตามกฎหมาย 

ในปี 2556  บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 76,155,544 บาท  หรือ
ขาดทนุ 0.1578 บาทตอ่หุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้งดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2556 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุ  

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้งดจา่ยเงินปันผลด้วยเหตผุลท่ีต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญากบัสถาบนั
การเงิน และ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผล 0.12 บาทตอ่หุ้น  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตังิดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2556    

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
 

นายประเสริฐ์ แก้วดวงเทียน  ผู้ ถือหุ้น 
ถาม  1) ปัจจบุนับริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลแตกตา่งจากเดมิอยา่งไร 
 2) บริษัทฯ ไมมี่การจ่ายเงินปันผลมา 2 ปีแล้วหรือไม่ 
            3) ขอเสนอให้มีการออกตราสารสิทธ์ิในการซือ้หุ้ น (Warrant) เพ่ือท่ีจะน าทุนไปช าระ

สถาบนัการเงิน เพ่ือปลดภาระหนีส้ิน 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1) นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ไมไ่ด้มีการเปล่ียนแปลง 
            2) บริษัทฯ งดจา่ยเงินปันผลติดตอ่กนัมา 2 ปี แล้ว  
            3) ข้อเสนอนีบ้ริษัทฯจะรับไว้พิจารณา 
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นายฉตัรชยั  ส่องแสงเจริญ ผู้ ถือหุ้น  

ถาม    งบการเงินรวมของบริษัทฯมีก าไร บริษัทฯ ควรพิจารณาจ่ายปันผล มีหลายบริษัทฯท่ีจ่าย
เป็นหุ้นปันผล เพ่ือท่ีจะรักษาผลประโยนช์ของผู้ ถือหุ้น  

ประธานฯ 

ตอบ ขอรับข้อเสนอเร่ืองการจา่ยหุ้นปันผลไว้พิจารณา  

นายประเสริฐ  แก้วดวงเทียน   ผู้ ถือหุ้น  เสนอให้บริษัทฯพิจารณาจ่ายเงินปับผลระหว่างกาลเป็น
เงินสดหรือหุ้นปันผล 

ประธานฯ  ตอบ ขอรับข้อเสนอเร่ืองเงินปันผลระหวา่งกาลไว้พิจารณา 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งวา่จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่ม ด้วยตนเอง 8 ราย และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ
6 ราย รวม 14 ราย ถือหุ้นรวมกนั 49,394 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 472 ราย  ถือหุ้นรวม 
295,254,959 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตอินุมัตงิดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556            

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย  294,694,278  เสียง    คิดเป็นร้อยละ   99.8101 
ไม่เหน็ด้วย          513,381   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1739 
งดออกเสียง         47,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0160 
 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตัง้ใหมจ่ากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 
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ในการประชมุครัง้นี ้ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 4 ทา่น คือ 

1.  นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  กรรมการ 
2.  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  กรรมการ 
3.  นายชลิต  ลิมปนะเวช   กรรมการอิสระ 
4.  นายพิชวฒัน์ ชมช่ืน                กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ  ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 19 ธันวาคม 
2556 ถึงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2557 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา 

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบ- 
แทนเป็นผู้สรรหาบคุคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหนง่กรรมการ  เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก
แตค่ณะอนกุรรมการสรรหาฯ จะด าเนินการสรรหากรรมการตอ่เม่ือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ                  

            ด้วย นายพิชวฒัน์ ชมช่ืน ได้ขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการอิสระ ตัง้แตว่นัท่ี 31 มกราคม 2557 
เพราะเหตผุลด้านสุขภาพ และไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอผู้ เหมาะสม คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นว่า
กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน สมควรจะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  
เน่ืองจากมีผลการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีผ่านมาเป็นท่ีพอใจ และได้พิจารณาว่า นางอจัฉรา ปรีชา เหมาะสมท่ีจะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เสนอ ดงันัน้คณะกรรมการจึงเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้พิจารณาแตง่ตัง้ 4 ท่านดงักล่าวเป็นกรรมการ เน่ืองจากมีคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามท่ีบริษัทฯ ก าหนดคือ  มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และจ าเป็นตอ่
การด าเนินงานของบริษัทฯ  มีเวลาเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการ และเป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  

คณุสมบตัิของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ แสดงไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2556 หน้า 68- 69  และฉายอยูบ่นจอภาพขณะนี ้

ประวตัขิองผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 4 ทา่น ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการทีละต าแหน่ง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแตล่ะ
ต าแหน่ง  โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ทัง้หมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ ท่ีได้รับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในต าแหนง่นัน้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง  ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอให้เลือก นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร   เป็นกรรมการ    

นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  เป็นกรรมการมาแล้ว 11 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผ่าน
มา เข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 16 ครัง้ 

ประวตัขิองนายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 2    โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ  

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 2 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผา่น
มา เข้าประชมุคณะกรรมการง 9 ใน 10 ครัง้ 

ประวตัขิองนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 3 โดยแจ้งวา่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นายชลิต  ลิมปนะเวช เป็นกรรมการอิสระ  

นายชลิต  ลิมปนะเวช เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผ่านมา 
เข้าประชมุคณะกรรมการ 15 ใน 16 ครัง้ 

ประวตัขิองนายชลิต  ลิมปนะเวช  ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 4 โดยแจ้งวา่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นางอจัฉรา ปรีชา  เป็นกรรมการอิสระ  

ประวตัขิองนางอจัฉรา ปรีชา  ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) เลือก นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร   เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   295,177,959 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9638 
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ไม่เหน็ด้วย                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
          งดออกเสียง       107,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0362 

2)  เลือก นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ   ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   295,177,959 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9638 
ไม่เหน็ด้วย                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

          งดออกเสียง       107,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0362 

3)  เลือก นายชลิต  ลิมปนะเวช  เป็นกรรมการอิสระ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   295,176,959 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9634 
ไม่เหน็ด้วย                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

          งดออกเสียง       108,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0366 

4)  เลือก นางอัจฉรา ปรีชา  เป็นกรรมการอิสระ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   295,176,959 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9634 
ไม่เหน็ด้วย                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

          งดออกเสียง       108,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0366 

วาระที่ 6   พจิารณาแก้ไขอ านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ 
             ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า เน่ืองจากมีการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
และแต่งตัง้กรรมการใหม่ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแก้ไขอ านาจ
กรรมการในการลงนามผกูพนับริษัทฯ โดย กรรมการอิสระ ไมมี่อ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ดงันี ้ 
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ช่ือและจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทฯ 

เดมิ แก้ไข 

“คื อ  ก ลุ่ ม ท่ี ห นึ่ ง  น า ง อ นุ รั ต น์  เ ที ย ม ทั น                 
นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร   
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร   นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร                         
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  นายเอกพล พงศ์สถาพร 
กลุม่ท่ีสอง นายวิรัช ไพรัชพิบลูย์   นายชลิต ลิมปนะเวช 
นายพิ ช วัฒ น์  ชม ช่ื น  นางลออ  เ ชา วน เมธา           
นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการสองคนในกลุ่มท่ี
หนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญ
ของบริษัทฯ หรือ กรรมการคนใดตนหนึ่งในกลุ่มท่ี
หนึ่งลงลายมือช่ือร่วมกนักบักรรมการคนใดคนหนึ่ง
ในกลุม่ท่ีสอง รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญั
ของบริษัทฯ”  

“คือ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  นางอนุรัตน์ เทียมทัน  
นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร    
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร                              
นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการสองคนลงลายมือ
ช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ”  

 
            คณะกรรมการเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น สมควรอนมุตัิ 
            ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ไมมี่ผู้ ถือหุ้น ซกัถาม 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชมุวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง 1 ราย และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ 
2 ราย รวม 3 ราย ถือหุ้นรวมกนั 63,000 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 478 ราย ถือหุ้นรวม 
295,347,959 หุ้น 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขอ านาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

เหน็ด้วย   295,288,764 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9800    
ไม่เหน็ด้วย                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง         59,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0200 

 
วาระที่ 7   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

ประธานฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

            คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการท างานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

กรรมการตลอด 365 วนั มิใชเ่ฉพาะเพียงในเวลาท่ีมาประชมุ 

3. ผลตอบแทนกรรมการตามหน้าท่ีพิเศษ ท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้ 

            คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการตามนโยบายนี ้ 
และได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัผลการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนั กรรมการ
บริษัทไทยประจ าปี 2556 และของตลาดหลกัทรัพย์ประจ าปี 2555 แล้ว  พบว่าค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัทฯ อยูใ่น First Quartile หรือกลุม่ท่ีต ่าสดุของคา่ตอบแทนกรรมการในบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีเข้า
ร่วมการส ารวจ  
 บริษัทฯ ไม่ได้ขึน้ค่าตอบแทนคณะกรรมการมา กว่า 10 ปีแล้ว แม้ว่าใน 10 ปีนี ้บริษัทฯ มีรายได้
เพิ่มขึน้มากกว่า 100% ในขณะท่ีผลวิจยัของ IOD พบว่าใน 8 ปีท่ีผ่านมา คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 
ในตลาดหลกัทรัพย์เพิ่มขึน้ประมาณ 40% 

คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอตอ่คณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาขึน้คา่ตอบแทนของกรรมการ ซึง่คณะกรรมการเห็นชอบด้วย 

ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 
เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
1.1   คา่ตอบแทนการท างาน 

- ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
   เพิ่มขึน้   10,000 บาท/เดือน 
- กรรมการ   เดือนละ 30,000 บาท 
   เพิ่มขึน้   10,000 บาท/เดือน 

1.2   คา่ตอบแทนจากผลการด าเนินงาน 
- หากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดี   ให้จา่ยผลตอบแทนให้กรรมการทัง้คณะ 
อีกไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการได้รับทัง้ปี โดยการ
พิจารณาคา่ตอบแทนนีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 60,000 บาท ปีละ 4 ครัง้                  

ไมว่า่จะประชมุก่ีครัง้ก็ตาม 
   เพิ่มขึน้ ครัง้ละ 10,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ          ครัง้ละ 40,000 บาท ปีละ 4 ครัง้ 

ไมว่า่จะประชมุก่ีครัง้ก็ตาม 
เพิ่มขึน้  ครัง้ละ 10,000 บาท 

3. คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
    คงเดมิไมเ่ปล่ียนแปลง 

- ประธานอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ปีละ 50,000 บาท 
- อนกุรรมการ       ปีละ 30,000 บาท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯยอ่ย 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีได้เสนอ  
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะอนกุรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 65-67 

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
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นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน์    ผู้ ถือหุ้น   

เสนอ 1) ควรจดัท าตารางเปรียบเทียบข้อมลูคา่ตอบแทน คา่สอบบญัชีอย่างน้อยย้อนหลงั 2-3 ปี 
เพ่ือความสะดวกในการดขู้อมลู 

                     2) เม่ือมีผลประกอบการขาดทนุ ไมค่วรขึน้คา่ตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ 

ตอบ  1) จะจดัท าตามท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 

2) เหตผุลท่ีขึน้คา่ตอบแทนคือ ในรอบ 10 ปี ท่ีผา่นมาไมมี่การขึน้คา่ตอบแทนกรรมการ  

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้4 หวัข้อ คือคา่ตอบแทนคณะกรรมการจาก
การท างาน   คา่ตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน   คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็น
มติของท่ีประชุม   คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ผู้ ถือหุ้นทุกท่าน
ท่ีมาประชุม รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีส้อดคล้องกับความเห็นของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีวา่ การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลกัการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
เพ่ือตวับคุคล  

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน 
 ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะท่านในปี 2556 ได้
ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครัง้ ยกเว้น  นายชลิต 
ลิมปนะเวช เข้ารับการผ่าตดั นางลออ เชาวนเมธา ได้รับบาดเจ็บ และ นายพิชวฒัน์ ชมช่ืน ป่วย ไม่ได้เข้า
ประชมุวาระปกตทิา่นละ 1 ครัง้  

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน 
ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   

ประธานฯ ได้แจ้งวา่ในปี 2556 ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน 

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่

ละท่านในปี 2556 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครัง้ ยกเว้น         
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นางลออ เชาวนเมธา ได้รับบาดเจ็บไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 1 ครัง้  

  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   
 
การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของ

อนกุรรมการฯ แตล่ะทา่นในปี 2556 ได้ฉายอยูบ่นจอภาพ อนกุรรมการทกุท่านเข้าประชมุครบทกุครัง้  ตาม
วาระท่ีทา่นด ารงต าแหนง่ 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน 
  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   295,253,038 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9320 
ไม่เหน็ด้วย           22,500   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0076 

          งดออกเสียง      178,495 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0604 

2) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน  ตามที่ประธานฯ 
เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี ้

   เหน็ด้วย   295,265,638 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9362 
ไม่เหน็ด้วย             4,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0353 

          งดออกเสียง        83,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0284 

3) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

   เหน็ด้วย   295,268,638 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9373 
ไม่เหน็ด้วย          101,400   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0343 

          งดออกเสียง         83,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0284 

4) ก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ 
ประธานฯเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   295,288,045 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9438 
ไม่เหน็ด้วย             2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
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          งดออกเสียง       163,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0555 
 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุเร่ืองการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 
 การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้  คือ 
           1.  เป็นผู้สอบบญัชีตามมาตรฐานของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 

     ประเทศไทย 

2.  เป็นส านกังานบญัชีท่ีมีมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีดี  ท่ีเช่ือถือได้ 

  3.  มีช่ือเสียงและประวตักิารท างานท่ีดี 

  4.  คา่บริการวิชาชีพเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ บญัชีกิจ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของ 
บริษัทฯ และบริษัทฯย่อยต่อเน่ืองมานานถึง 17  ปี  แต่ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีไม่ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี   
สอบทาน  ตรวจสอบ  และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  รวมแล้วไม่เกิน 5 รอบบญัชีติดตอ่กนั 
ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เหมาะสมท่ีจะได้รับแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 เพราะมีคุณสมบตัิครบถ้วน   เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด   และผลงาน
ตรวจสอบบญัชีท่ีผา่นมาเป็นท่ีพอใจ  

คณะกรรมการตรวจสอบ จงึเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัทฯ บญัชีกิจ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   นางสวุนีย์ กิตตปัิญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2889  และ/หรือ 

                  (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2544-2547 , ปี 2551-2552และ ปี 2556)  
2.   นายพรชยั  กิตตปัิญญางาม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2778  และ/หรือ 

                  (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯในระหว่างปี2540-2543,2548-2550 และปี 2553-2555) 

อนึง่ ผู้สอบบญัชีไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทฯย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งอิสระ 
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 การพจิารณาก าหนดค่าสอบบัญชี  
            ส านักงานบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จ ากัด  ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557        
เ ป็น เ งิน1,130,000 บาท  เพิ่ มจาก ปี  2556 จ านวน  75,000 บาท  ห รือ เพิ่ มขึ น้ประมาณ 7.11% 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีนีก้ับของบริษัทฯในธุรกิจอาหารในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว เห็นวา่คา่บริการของส านกังานบญัชีกิจ เหมาะสมและเป็นราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น ท่ีจะก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2557  เทา่กบั 1,130,000 บาท 

ในปีท่ีผ่านมา นอกจากค่าสอบบญัชีจ านวน  1,055,000 บาทแล้ว  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนของ
งานบริการอ่ืนให้แกบ่ริษัทฯ บญัชีกิจ จ ากดั เป็นจ านวน 180,000  บาท 

บริษัทฯ บญัชีกิจ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯย่อย อีก 4 บริษัทฯ คือ 
1)  บริษัทฯ ทิปโก้เอฟแอนด์บี จ ากดั   
2)  บริษัทฯ ทิปโก้ไบโอเท็ค จ ากดั 
3)  บริษัทฯ ทิปโก้ รีเทล จ ากดั 
4)  บริษัทฯ ทีเอฟบี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั 

 คา่สอบบญัชีของบริษัทฯยอ่ยส าหรับปี 2557 รวมเป็นเงิน 1,430,000  บาท ลดลงจากเดมิ 20,000   
บาท ในปีท่ีผ่านมานอกจากค่าสอบบญัชีจ านวน 1,450,000  บาท แล้ว   บริษัทฯย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอ่ืนให้แกบ่ริษัทฯบญัชีกิจ จ ากดั  เป็นจ านวน 140,000  บาท 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกบัการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้บริษัทฯบญัชีกิจ จ ากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 และก าหนดคา่สอบบญัชี จ านวน 1,130,000 บาท  

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

            นายสิทธิโชค  บญุวณิชย์   ผู้ ถือหุ้น แสดงความเห็นวา่ ถ้าผู้สอบบญัชี มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องเป็น
สามีภรรยา และตรวจสอบมาเป็นระยะเวลานาน บริษัทฯควรวา่จ้างบริษัทฯอ่ืนตรวจสอบ 

             ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ผู้สอบบญัชีนางสวุนีย์ กิตติปัญญางาม และ นายพรชยั  กิตติปัญญางาม เป็น
สามีภรรยา แต ่ไมมี่ข้อจ ากดัเร่ืองความสมัพนัธ์ เน่ืองจากผู้สอบบญัชีเป็นวิชาชีพอิสระ   

  นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน   ผู้ ถือหุ้น มีค าถามว่าใช้บริการผู้สอบบญัชีท่ีตรวจสอบบญัชีมาเกิน   
5 ปี ได้หรือไม ่ 
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  ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า ผู้สอบบญัชี จะตรวจสอบบญัชีติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี  จึงมี
การผลดัเปล่ียนหมนุเวียนผู้สอบบญัชีอยูเ่ป็นระยะ ดงันัน้ จงึสามารถใช้บริษัทท่ีตรวจสอบบญัชีเกิน 5 ปีได้ 

 ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หวัข้อ คือแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี    และก าหนด 
คา่สอบบญัชี  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติของท่ีประชมุทัง้ 2 หวัข้อ คือคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่ม ด้วยตนเอง 2 ราย  ถือหุ้นรวมกนั 901 หุ้น  ท าให้มีผู้
ถือหุ้นมาประชมุรวม 483 ราย  ถือหุ้นรวม 295,454,941 หุ้น 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) แต่งตัง้ส านักงานสอบบัญชี  บริษัทฯ บัญชีกิจ จ ากัด   โดยนางสุวนีย์  
กิตตปัิญญางาม  และ/หรือ นายพรชัย   กิตตปัิญญางาม    
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   295,428,941 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9912 
ไม่เหน็ด้วย             4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0014 

          งดออกเสียง        22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0074 

  2)  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิ 1,130,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

                             เหน็ด้วย   295,428,941 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9912 
ไม่เหน็ด้วย             4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0014 

          งดออกเสียง        22,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0074 

       
วาระที่ 9    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเตมิ 

 ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น  กรรมการผู้ จัดการได้ชีแ้จง  
ดงัตอ่ไปนี ้

นางอนญัญา  ฉัตรอดุมสกลุ  ผู้ ถือหุ้น 

เสนอ ขอเข้าเย่ียมชมโรงงาน  
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ตอบ สามารถลงช่ือได้ท่ีจดุลงทะเบียน 

 

นายสิทธิโชค  บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น 

ถาม ถ้ามีผู้สนใจจะซือ้กิจการของบริษัทฯ จะขายหรือไม่ 

ตอบ ไมข่าย 

นายฉตัรชยั ส่องแสงเจริญ   ผู้ ถือหุ้น 

 ถาม จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก  แนวโน้มของผลประกอบการของบริษัทฯในปีนีจ้ะเป็น
อยา่งไร 

ตอบ บริษัทฯคาดการณ์วา่ปี 2557 ตลาดอเมริกา  มีแนวโน้มดีขึน้ ตลาดยโุรป ยงัไม่ดีเท่าตลาด
อเมริกา แตก็่ไมท่รุดไปกว่าเดิม จะมีผลกระทบเฉพาะธุรกิจสบัปะรดกระป๋องส่งออก แตบ่ริษัทฯจะเน้นการ
ลดต้นทนุการผลิต คา่เงินบาทท่ีออ่นลง จะเป็นผลดี สว่นธุรกิจเคร่ืองดื่มพร้อมดื่มไม่มีผลกระทบเทา่ไร  

นายประเสริฐ์  แก้วดวงเทียน  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

 ถาม ตลาดสง่ออกน า้ผลไม้ นอกจากประเทศเกาหลี ยงัมีประเทศอ่ืนอีกหรือไม่  

 ตอบ บริษัทฯ ได้มีการส่งออกน า้ผลไม้ไปต่างประเทศอ่ืนๆ อีกหลายประเทศโดยจะเน้นตลาด
ทาง Asean 

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นถามค าถามเพิ่มเตมิ  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทัง้ 
หมด และกรอกแบบประเมินการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือจะเป็นข้อมลูส าหรับปรับปรุงการประชมุครัง้ตอ่ไป 

 ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะแสดงใน www.tipco.net  ภายใน   
14 วนั นบัจากวนันี ้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และปิดประชมุ 
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชมุเวลา 12.30 น. 

 

                                                                       ลงช่ือ     ประธานท่ีประชมุ 

   (นางสาวลกัษณา   ทรัพย์สาคร) 
 ประธานกรรมการ 
 
 

ลงช่ือ   ผู้บนัทกึการประชมุ 
          (นายพิจารณ์   สลกัเพชร) 
                เลขานกุารบริษัทฯ 

 

 



เอกสารแนบ 2
สรุปข้อมูลทางการเงิน

จากรายงานประจำาปี 2557

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำ�กัด (มห�ชน)



หน้า
010 /
011

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)

สารจาก
ประธาน
กรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2557 นับว่าเป็นอีกปีที่ท้าทายอันเนื่องมาจากกำาลังซื้อทั้งในและต่างประเทศยังอยู่ในภาวะที่ได้

รับแรงกดดัน ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากความผันผวนและ

ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจซ่ึงมีมาต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2556 จึงมีผลให้ประเทศไทยมีอัตราการเจริญ

เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพียง 1.7% แม้ว่าจะต้องดำาเนินงานในสภาวะเศรษฐกิจทั้ง

ในและนอกประเทศท่ีไม่เอ้ืออำานวย บริษัทฯยังสามารถประสบความสำาเร็จในการสร้างการเติบโตอย่าง

ต่อเนื่องของยอดขายในประเทศ

ธุรกิจสับปะรดกระป๋องประสบกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงจากปัญหาการขาดแคลนอุปทาน

สับปะรด ทำาให้ราคาสับปะรดพุ่งทะยานไปถึงเกือบ 10 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏ

ข้ึนมาก่อน จากแรงกดดันของภาวะเศรษฐกิจโลกมีผลทำาให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งผ่านราคาวัตถุดิบ 

ท่ีเพ่ิมข้ึนไปยังลูกค้าได้ ซ่ึงประเด็นด้านอุปทานและราคาของสับปะรดนับว่าเป็นส่ิงท่ีท้าทายอย่างย่ิง

แก่บริษัทฯ เพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดการส่งออก บริษัทฯ จึงได้

มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อให้เราสามารถขยายฐานตลาดออกไปได้ 

นอกจากนี้ยังมีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิผลและลดต้นทุนการผลิต ยิ่งไป 

กว่านั้น บริษัทฯ ได้เริ่มดำาเนินกลยทุธ์การทำาการเกษตรแบบพันธสัญญาในรูปแบบใหม่ซึ่งมุ่งเน้นการ 

สร้างความสม่ำาเสมอของอุปทานสับปะรดอย่างยั่งยืน เรามีความเชื่อว่าสิ่งที่ว่ามาข้างต้นจะนำามาซึ่ง 

การเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและการทำากำาไรในระยะยาว

แม้ว่าธุรกิจเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมจะอยู่ในภาวะซบเซาในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษา

สถานภาพการเป็นหนึ่งในผู้นำาตลาดได้อย่างมั่นคง เราประสบความสำาเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งทาง

การตลาดโดยมีการผสมผสานการทำากิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบการส่ือสารครบวงจร  

ท้ังน้ีเพ่ือปลุกกระแสรักสุขภาพ บริษัทฯ ยังคงมีเป้าหมายในการขยายตลาดสู่ประเทศในภูมิภาคแถบ

เอเชีย โดยยึดเอาแนวทางความสำาเร็จในประเทศเกาหลีใต้เป็นแบบอย่าง

ดิฉัน ในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ผู้บริหารและพนักงาน ที่ได้ทุ่มเททั้งแรง

กายและใจในการฟันฝ่าความยากลำาบากในปี 2557 นอกจากนี้ ดิฉันขอขอบพระคุณพันธมิตรทาง

การค้า สถาบันการเงิน และคู่ค้าทุกท่าน สำาหรับความไว้วางใจที่มอบให้อย่างต่อเนื่องแก่บริษัทฯ 

ดิฉันมีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนที่ได้รับอย่างต่อเนื่องนี้จะทำาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง บริษัทฯ จะก้าวสู่ปี 2558 ด้วยแผนงานแห่งความ

สำาเร็จและยั่งยืน บนรากฐานของ 3 ธุรกิจ อันได้แก่ ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 

และธุรกิจบริการ 

       (ลักษณา ทรัพย์สาคร)

         ประธานกรรมการ

1
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หน้า
008 /
009

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)

ข้อมูล
ทางการเงิน
ที่สำาคัญ

ณ วันที่ หรือ สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ 

ผลการดำาเนินงาน (พันบาท)

ต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้*

มูลค่าตามบัญชี 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

รายได้จากการขาย 

รายได้รวม 

กำาไรขั้นต้น

กำาไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 

กำาไรสุทธิ

1,480,242

5,521,464

2,169,950

2,766,487 

482,580 

2,330,086 

2,754,977

30.5%

1.2%

1.4%

0.0% 

0.0% 

3.3%

3.2%

1.4%

0.8

39.8

0.7

0.2

1.0

4.9%

(6.0)%

(6.3)%

0.0% 

0.0% 

(9.2)%

(13.4)%

(4.8)%

(2.5)

(23.2)

0.5

0.2

0.9

27.9%

4.3%

2.0%

0.0% 

0.0% 

4.9%

4.3%

1.9%

2.7

29.9

0.7

0.3

1.2

4.7%

(0.6)%

(3.4)%

0.0% 

0.0% 

(4.8)%

(7.5)%

(2.4)%

(0.3)

(45.0)

0.7

0.2

1.0

32.0%

6.8%

4.1%

0.0% 

0.0% 

10.0%

8.3%

3.7%

3.6

11.9

0.8

0.3

1.3

32.1%

9.6%

7.1%

16.9% 

3.0% 

16.7%

13.0%

5.9%

4.9

5.3

1.0

0.3

1.4

25.1%

5.0%

3.1%

0.0% 

0.0% 

8.8%

5.8%

3.1%

4.1

13.9

0.9

0.4

1.3

552,639

2,747,670

1,199,626 

1,297,351 

482,580

1,450,319 

1,450,319 

1,046,635

3,201,077

1,427,216

1,615,293

482,580

1,585,785

1,585,785

2,220,165

6,033,458

2,636,214

3,394,072

482,580

2,211,728

2,639,387

2,121,119

5,792,137

2,198,866

3,333,112

482,580

2,062,011

2,459,025

1,489,590

4,797,587

1,642,550

2,745,831

482,580

1,670,651

2,051,757

2,158,227

6,158,732

3,071,065

3,350,755

482,580

2,347,347

2,807,977

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินรวม 

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนกำาไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%)

อัตราส่วนกำาไรก่อนดอกเบี้ย

และภาษีเงินได้ต่อยอดขาย (%) 

อัตราส่วนกำาไรสุทธิต่อยอดขาย (%) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 

อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (%) 

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (%) 

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า) 

อัตราส่วนราคาหุ้น (ณ วันสิ้นปี) ต่อกำาไรต่อหุ้น (เท่า)  

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน

2557
รวม

2556
รวม

2555
รวม

2557
(บริษัท)

2556
(บริษัท)

2554
รวม

2553
รวม

1.00

4.83

0.1610

0.1610

1.00

3.01

(0.2756)

(0.2756)

1.00

4.86

0.2371 

0.2371 

1.00

3.29

(0.1578)

(0.1578)

1.00

4.58

0.4588

0.4588

1.00

4.27

0.7121

0.7121

1.00

3.46

0.3045

0.3045

5,507,795

5,507,795

1,682,442

68,365 

77,693

2,110,128

2,113,300

104,221

(126,039)

(133,013)

2,260,587

2,268,038

105,853

(14,192)

(76,146)

5,441,970

5,442,120

1,740,923

367,874

221,398

4,825,056

4,825,086

1,550,260

463,593

343,626

4,713,779

4,713,779

1,181,897

235,713

146,951

5,585,288

5,588,199

1,557,866

241,926

114,415

หน่วย : พันบาท
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รายงาน
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2557

รายได้รวม
หน่วย : พันบาท

กำาไรขั้นต้น
หน่วย : พันบาท

กำาไรสุทธิ
หน่วย : พันบาท

5,507,795

1,682,442

77,693

2557

2557

2557

2556

2556

2556

2555

2555

2555

5,588,199

1,557,866

114,415

5,442,120

1,740,923

221,398

4



หน้า
098 /
099

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะ
การเงิน

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชั่วคราว

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ

ที่เกี่ยวข้องกัน

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินมัดจำาและเงินประกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี-สุทธิ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

3.2 และ 5

6

3.3 และ 7

8

3.4 และ 9

10

3.5 และ 11

3.5 และ 12

3.5 และ 12

13

14

3.8 และ 15

3.9 และ 16

28

41,657,226 

3,737,499 

485,733,407 

0 

935,936,521 

13,178,195 

1,480,242,848 

0 

1,431,925,238 

0 

1,016,000 

18,284,061 

2,418,612,564 

39,319,719 

11,938,598 

115,572,456 

4,552,829 

4,041,221,465 

5,521,464,313 

36,913,985 

673,668 

759,646,693 

0 

1,340,461,255 

20,531,775 

2,158,227,376 

720,282 

1,274,972,938 

0 

4,000,000 

11,014,500 

2,623,497,230 

37,787,739 

11,949,567 

33,563,535 

2,998,816 

4,000,504,607 

6,158,731,983 

18,045,188 

0 

144,715,767 

33,500,000 

352,607,853 

3,771,052 

552,639,860 

0 

647,109,739 

465,336,902 

0 

18,284,061 

962,650,392 

33,057,906 

2,328,970 

62,473,017 

3,789,749 

2,195,030,736 

2,747,670,596 

15,495,930 

0 

197,442,414 

51,000,000 

771,018,677 

11,677,610 

1,046,634,631 

720,282 

647,109,739 

465,336,902 

0 

11,014,500 

975,005,750 

33,413,972 

2,328,970 

17,942,051 

1,570,625 

2,154,442,791 

3,201,077,422 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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6

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระ

ภายใน 1 ปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินระยะยาว

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

ประมาณการต้นทุนการรื้อถอน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 

รวมหนี้สิน 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

หุ้นสามัญ 482,579,640 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

เรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

ในบริษัทย่อยของบริษัทร่วมที่ซื้อในราคาต่ำา

กว่ามูลค่าตามบัญชี

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

ของบริษัทร่วมโดยไม่ได้สูญเสียอำานาจควบคุม

ของบริษัทร่วม

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ของบริษัทร่วม

กำาไรสะสม

จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

17

18

19

21

19

20

22

22.1

1,467,108,976 

494,381,633 

182,351,801 

8,251,145 

202,983 

17,653,164 

2,169,949,702 

551,932,000 

2,434,749 

2,391,500 

39,778,761 

596,537,010 

2,766,486,712 

500,000,000 

482,579,640 

1,510,347 

(74,686,161)

9,305,759 

50,000,000 

1,892,590,342 

(31,213,680)

2,330,086,247 

424,891,354 

2,754,977,601 

5,521,464,313 

1,734,754,078 

814,286,607 

490,090,017 

3,419,082 

11,873,274 

16,642,254 

3,071,065,312 

234,283,801 

3,718,105 

2,660,000 

39,028,205 

279,690,111 

3,350,755,423 

500,000,000 

482,579,640 

1,517,573 

3,139,507 

5,656,439 

50,000,000 

1,821,062,834 

(16,609,136)

2,347,346,857 

460,629,703 

2,807,976,560 

6,158,731,983 

990,000,000 

124,679,665 

80,922,729 

0 

156,444 

3,867,495 

1,199,626,333 

71,932,000 

2,434,749 

0 

23,358,762 

97,725,511 

1,297,351,844 

500,000,000 

482,579,640 

0 

0 

0 

50,000,000 

919,521,008 

(1,781,896)

1,450,318,752 

0 

1,450,318,752 

2,747,670,596 

939,754,078 

194,056,789 

281,621,798 

0 

7,017,226 

4,766,002 

1,427,215,893 

152,854,729 

3,718,105 

0 

31,503,833 

188,076,667 

1,615,292,560 

500,000,000 

482,579,640 

0 

0 

0 

50,000,000 

1,055,583,749 

(2,378,527)

1,585,784,862 

0 

1,585,784,862 

3,201,077,422 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



งบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายได้จากการขายและการให้บริการ

ต้นทุนขายและบริการ 

กำ�ไรขั้นต้น

รายได้อื่น 

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ย

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร

จ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและ

ภ�ษีเงินได้

ต้นทุนทางการเงิน

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปี

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

24

25

15 และ 27

27

28

5,507,795,418 

3,825,352,997 

1,682,442,421 

339,998,171 

2,022,440,592 

(1,490,144,806)

(518,108,243)

(229,272,680)

(215,085,137)

283,450,215 

68,365,078 

(83,415,143)

(15,050,065)

68,777,738 

53,727,673 

5,588,199,446 

4,030,333,797 

1,557,865,649 

305,611,939 

1,863,477,588 

(1,373,626,430)

(450,421,026)

0 

39,430,132 

202,495,709 

241,925,841 

(89,357,586)

152,568,255 

(5,182,150)

147,386,105 

2,113,300,476 

2,009,078,836 

104,221,640 

152,046,131 

256,267,771 

(129,600,420)

(215,077,656)

(37,628,708)

(126,039,013)

0 

(126,039,013)

(50,891,328)

(176,930,341)

43,917,619 

(133,012,722)

2,268,038,088 

2,162,185,556 

105,852,532 

186,697,443 

292,549,975 

(160,451,295)

(146,290,869)

0 

(14,192,189)

0 

(14,192,189)

(55,338,394)

(69,530,583)

(6,614,961)

(76,145,544)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

หน่วย : บาท

หน้า
100 /
101

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)

7



การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญา

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

เงินลงทุนเผื่อขาย

ผลต่างของอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลง

ค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

ผลกำาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนแบ่งกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม

ผลกระทบของภาษีเงินได้

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 

ก�รแบ่งปันกำ�ไร

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

ก�รแบ่งปันกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอำานาจควบคุม

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

กำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(บาท)

1,263,578 

(517,791)

0 

(9,808,276)

(15,051,679)

1,375,110 

(22,739,058)

30,988,615 

77,693,007 

(23,965,334)

53,727,673 

56,922,964 

(25,934,349)

30,988,615 

0.1610

(7,221,760)

(5,770,292)

(1,523,236)

0 

30,721,784 

2,537,931 

18,744,427 

166,130,532 

114,414,989 

32,971,116 

147,386,105 

133,159,416 

32,971,116 

166,130,532 

0.2371 

1,263,578 

(517,791)

0 

(3,812,523)

0 

613,348 

(2,453,388)

(135,466,110)

(133,012,722)

0 

(133,012,722)

(135,466,110)

0 

(135,466,110)

(0.2756)

(7,221,760)

(5,770,292)

0 

0 

0 

2,598,410 

(10,393,642)

(86,539,186)

(76,145,544)

0 

(76,145,544)

(86,539,186)

0 

(86,539,186)

(0.1578)

รายงาน
ประจำาปี

2557

8



ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2555  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2556  

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันว�คม 2556 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ของบริษัทร่วม 

เงินปันผลจ่าย   

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 2557 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันว�คม 2557

482,579,640 

0 

0 

482,579,640 

482,579,640 

0 

0 

0 

0 

482,579,640 

1,517,573 

0 

0 

1,517,573 

1,517,573 

(7,226)

0 

0 

0 

1,510,347 

3,139,507 

0 

0 

3,139,507 

3,139,507 

(77,825,668)

0 

0 

0 

(74,686,161)

3,196,988 

2,459,451 

0 

5,656,439 

5,656,439 

3,649,320 

0 

0 

0 

9,305,759 

50,000,000 

0 

0 

50,000,000 

50,000,000 

0 

0 

0 

0 

50,000,000 

งบแสดงการ
เปล่ียนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(งบการเงินรวม)

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
เรียกชำาระ
แล้ว

ส่วนของผู้มี
ส่วนได้เสีย
ท่ีไม่มีอำานาจ
ควบคุมใน
บริษัทย่อย
ของบริษัท
ร่วมที่ซื้อใน
ราคาต่ำา
กว่ามูลค่า
ตามบัญชี

การเปลี่ยน
แปลงส่วนได้
เสียในบริษัท
ย่อยของ
บริษัทร่วม
โดยไม่สูญ
เสียอำานาจ
ควบคุมของ
บริษัทร่วม

ส่วนทุนจาก
การจ่าย
โดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์
ของบริษัท
ร่วม

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หน้า
102 /
103

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)

9



2,984,649 

0 

(5,777,408)

(2,792,759)

(2,792,759)

0 

0 

1,010,862

0 

(1,781,897)

5,030,466 

0 

(4,616,234)

414,232 

414,232 

0 

0 

(414,232)

0 

0 

1,523,236 

0 

(1,523,236)

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(44,891,914)

0 

30,661,305 

(14,230,609)

(14,230,609)

0 

0 

(15,201,174)

0 

(29,431,783)

(35,353,563)

0 

18,744,427 

(16,609,136)

(16,609,136)

0 

0 

(14,604,544)

0 

(31,213,680)

2,211,727,990 

2,459,451 

133,159,416 

2,347,346,857 

2,347,346,857 

(74,183,574)

0 

63,088,463 

(6,165,499)

2,330,086,247 

427,658,587 

0 

32,971,116 

460,629,703 

460,629,703 

0 

(9,804,000)

(25,934,349)

0 

424,891,354 

2,639,386,577 

2,459,451 

166,130,532 

2,807,976,560 

2,807,976,560 

(74,183,574)

(9,804,000)

37,154,114 

(6,165,499)

2,754,977,601 

1,706,647,845 

0 

114,414,989 

1,821,062,834 

1,821,062,834 

0 

0 

77,693,007 

(6,165,499)

1,892,590,342 

มูลค่า
ยุติธรรม
ของสัญญา
แลกเปลี่ยน
อัตราดอก
เบี้ยเงินกู้ยืม

เงินลงทุน
เผื่อขาย

ผลต่างจาก
การแปลง
ค่างบการ
เงินที่เป็นเงิน
ตราต่าง
ประเทศ

ส่วนแบ่ง
กำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ในบริษัท
ร่วม

รวมองค์
ประกอบ
อื่นของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนที่
เป็นของผู้
ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำานาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ยังไม่ได้
จัดสรร

หน่วย : บาท

รายงาน
ประจำาปี

2557
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งบกระแส
เงินสด

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

ปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับสุทธิ จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย - ตัดบัญชี

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า

(กำาไร)ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่าง

ประเทศ

(กำาไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัท

ย่อย

กำาไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

(กำาไร)ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้

ทรัพย์สินถาวร

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

เงินปันผลรับ

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

รายได้ดอกเบี้ยรับ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย

(15,050,065)

250,991,741 

0 

388,618 

39,888,624 

(7,210,016)

(12,146,589)

0 

(4,770,430)

2,751,171 

229,272,680 

8,184,787 

0 

(283,450,214)

(94,656)

85,957,011 

294,712,662 

152,568,255 

236,540,467 

156,182 

0 

(45,807,882)

7,972,619 

21,640,129 

(1,523,236)

(10,067,850)

(728,128)

0 

5,824,557 

0 

(202,495,709)

(99,754)

88,771,674 

252,751,324 

(176,930,341)

135,366,046 

0 

0 

38,521,839 

(7,210,016)

(7,154,131)

0 

(4,770,430)

(513,475)

37,628,708 

5,284,913 

(46,917,164)

0 

(1,549,244)

50,891,328 

22,648,033 

(69,530,583)

118,464,208 

0 

0 

(26,415,724)

7,972,619 

13,115,572 

(705,933)

(10,067,850)

(1,929,523)

0 

4,201,431 

(37,113,166)

0 

(1,532,115)

55,159,822 

51,618,758 

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

หน่วย : บาท

รายงาน
ประจำาปี

2557
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

หน่วย : บาท

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของเงินทุน

ดำาเนินงาน

สินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เงินมัดจำาและเงินประกัน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดรับจากการดำาเนินงาน

จ่ายดอกเบี้ย

รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า

จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

275,209,190 

370,865,356 

2,108,944 

(1,688,552)

919,752 

(338,296,823)

2,450,469 

(17,242,507)

589,038,491 

(87,388,824)

2,255,537 

(6,874,515)

497,030,689 

21,471,884 

63,643,105 

795,761 

(1,267,056)

892,973 

(84,448,453)

1,221,055 

(1,153,110)

253,907,483 

(92,807,578)

0 

(8,920,958)

152,178,947

58,673,798 

386,474,172 

73,629 

0 

269,250 

(68,815,714)

(656,601)

(17,242,507)

381,424,060 

(52,328,501)

2,255,537 

(2,086,826)

329,264,270

47,995,330 

107,476,618 

1,735,375 

(182,100)

269,250 

(80,991,807)

(3,915,301)

(637,790)

123,368,333 

(56,606,724)

0 

(2,488,373)

64,273,236

หน้า
106 /
107

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น

ขายเงินลงทุนเผื่อขาย

ขายทรัพย์สินถาวร

ซื้อทรัพย์สินถาวร

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รับเงินปันผล

รับดอกเบี้ย

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

จ่ายชำาระเจ้าหนี้ค่าเครื่องจักรระยะยาว

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

จ่ายชำาระเงินกู้ยืมระยะยาว

เงินปันผลจ่าย

เงินสดสุทธิได้ม�จ�ก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมจัดห�เงิน

ผลกระทบจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนในเงินสด

และร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 

ณ 1 มกร�คม

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 

ณ 31 ธันว�คม

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

4.2 และ 6

(79,831)

0 

4,972,921 

3,469,744 

(270,092,020)

(214,400)

37,113,166 

94,656 

(224,735,764)

(2,645,102)

(265,000,000)

(5,863,576)

(4,687,980)

500,000,000 

(479,538,462)

(9,804,000)

(267,539,120)

(12,564)

4,743,241 

36,913,985 

41,657,226 

0

(278,477)

0 

10,211,150 

6,156,406 

(194,618,263)

(4,610,109)

37,113,166 

99,754 

(145,926,373)

2,855,549 

375,000,000 

(9,260,016)

(5,188,035)

0 

(379,538,461)

0 

(16,130,963)

93,199 

(9,785,190)

46,699,175 

36,913,985 

3,268,832

0 

17,500,000 

4,972,922 

2,064,917 

(168,166,056)

(170,900)

46,917,164 

1,549,244 

(95,332,709)

(4,754,078)

55,000,000 

0 

(3,621,798)

0 

(278,000,000)

0 

(231,375,876)

(6,427)

2,549,258 

15,495,930 

18,045,188 

0

0 

(19,500,000)

10,211,150 

2,267,245 

(112,297,182)

(4,225,210)

37,113,166 

1,532,115 

(84,898,716)

4,754,078 

185,000,000 

0 

(3,263,771)

0 

(178,000,000)

0 

8,490,307 

75,398 

(12,059,775)

27,555,705 

15,495,930 

3,268,832

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

หน่วย : บาท

รายงาน
ประจำาปี

2557
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คำาอธิบายและ
การวิเคราะห์
ฐานะการเงิน
และผลการ
ดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงานประจำาปี 

ปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิรวม 77.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.7 ล้านบาท (หรือร้อยละ 32.1) 

เป็นผลมาจากยอดขายและความสามารถในการทำากำาไรในส่วนของธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องลด

ลง เนื่องมาจากปริมาณสับปะรดสดที่เป็นวัตถุดิบออกมาสู่ตลาดน้อยกว่าที่คาดการณ์ อันเป็นผล

มาจากจำานวนพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยรวมลดลง รวมถึงสภาพอากาศท่ีแห้งแล้งไม่เอ้ือต่อผลผลิตสับปะรด

ดังนั้นบริษัทฯ จึงประสบกับปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อตอบสนองต่อยอดขายที่วางแผนไว้ 

นอกจากน้ันการท่ีผลผลิตน้อยต้นทุนราคาสับปะรดยังเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองจากปีก่อน บริษัทฯ ได้พยายาม

ปรับราคาขายให้สอดคล้องกับแนวโน้มราคาสับปะรดท่ีสูงขึ้นแต่สามารถครอบคลุมต้นทุนที่เพ่ิม

ขึ้นได้เพียงบางส่วน ทำาให้ความสามารถในการทำากำาไรของธุรกิจนี้ลดลง รายได้จากการขายและ

บริการรวม 5,507.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 80.4 ล้านบาท (หรือร้อยละ 1.4) รายได้ส่วนที่ลดลง

มาจากธุรกิจส่งออกผลไม้กระป๋องและธุรกิจค้าปลีก ในขณะที่ธุรกิจเครื่องดื่มและธุรกิจการเกษตร

และสารสกัดมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำานวน 340.0 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 34.4 ล้านบาท (หรือร้อยละ 11.3) ต้นทุนขายและบริการ เท่ากับ 

3,825.4 ล้านบาท ลดลง 205.0 ล้านบาท (หรือร้อยละ 5.1) ทำาให้กำาไรขั้นต้นเท่ากับ 1,682.4 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 124.6 ล้านบาท (หรือร้อยละ 8.0)

สัดส่วนรายได้ระหว่างการขายในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2557 สัดส่วนการขายระหว่างในประเทศและต่างประเทศ มีอัตราส่วนเท่ากับ 64:37 โดยยอด

ขายในประเทศมีสัดส่วนมากขึ้นเทียบกับปี 2556 เนื่องจากยอดขายจากธุรกิจส่งออกผลไม้บรรจุ

กระป๋องและน้ำาผลไม้เข้มข้นลดลง ในขณะที่เครื่องดื่มพร้อมดื่มมีอัตราการขยายตัวของยอดขาย

ของตลาดในประเทศสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556

ยอดขายรวมในปี 2557
ในปี 2557 ยอดขายรวมลดลงร้อยละ 1.4 โดยมาจากการลดลงของยอดขายในส่วนของธุรกิจส่ง

ออกผลไม้กระป๋องและธุรกิจค้าปลีก

รายได้จาก
การขาย

ปี 2555

รายได้ รายได้ รายได้ 2556/2555 2557/2556%%%

ปี 2556 ปี 2557 อัตราการเติบโต (%)

การวิเคราะห์รายได้
การวิเคราะห์รายได้จากการขายรวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

3,292.3

2,149.8

5,442.1

60.5

39.5

100.0

61.9

38.1

100.0

63.7

36.3

100.0

5.1

-1.0

2.7

1.3

-6.0

-1.4

3,460.6

2,127.6

5,588.2

3,507.3

2,000.5

5,507.8

หน้า
038 /
039

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)
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ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-industrial Business)  ประกอบด้วย
1. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
ธุรกิจการส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำาสับปะรดเข้มข้น มียอดขายลดลง เนื่องมาจากการขาด

แคลนวัตถุดิบคือสับปะรดสด อันเป็นผลมาจากพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดลดลง และอากาศที่แห้งแล้ง 

ทำาให้สับปะรดสดออกมาสู่ตลาดน้อย มีผลให้ราคาสับปะรดสดในประเทศปรับเพิ่มสูงขึ้นต่อเน่ือง 

ตลอดท้ังปี ในขณะท่ีราคาส่งออกไม่สามารถปรับเพ่ิมข้ึนได้ในระดับเดียวกันกับต้นทุนสับปะรดสด

เข้าโรงงาน เนื่องจากต้องแข่งขันกับประเทศอื่นที่ไม่ได้ประสบปัญหาต้นทุนเช่นเดียวกัน นอกจาก 

นั้นภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว ที่แม้ว่าสหรัฐอเมริกาค่อยๆ ดีขึ้น แต่ในขณะที่ลูกค้าหลักทาง 

แถบยุโรปยังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซา รวมถึงความขัดแย้งทางการเมืองในหลายประเทศทำาให้

กำาลังซื้อโดยรวมในตลาดโลกยังชะลอตัว ยอดขายในส่วนของธุรกิจอาหารโดยรวมจึงลดลง

2. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด
ธุรกิจขายผลไม้สด ยอดขายสับประรด “หอมสุวรรณ” เติบโตอย่างมากในปี 2557 จากลักษณะ

ที่โดดเด่น ทำาให้เป็นที่ต้องการของตลาด การขยายตลาดเป็นไปตามผลผลิตที่ออกมาได้มากขึ้น 

โดยบริษัทฯ ได้ขยายช่องทางการจัดจำาหน่ายเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำา และผู้แทน 

จัดจำาหน่าย โดยในปี 2557 มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และจากการที่ผลผลิตมีลักษณะเฉพาะตัว 

ทำาให้สามารถปรับราคาขายได้สอดคล้องกับคุณภาพ ส่งผลให้ได้อัตรากำาไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึน ในขณะ

ที่การตอบรับของผู้บริโภคยังมีเพิ่มขึ้นตลอด 

ธุรกิจสารสกัดจากธรรมชาติ ในปี 2557 สามารถสร้างรายได้และทำากำาไร โดยที่เทคโนโลยีของบริษัท 

สามารถผลิตสารสกัดท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศญ่ีปุ่นได้ ทำาให้ได้ยอด 

ขายที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถปรับราคาได้สูงขึ้น ทำาให้ได้อัตรากำาไรขั้นต้นที่สูงขึ้น  

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ (Consumer Business) ประกอบด้วย 
1. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำากัด
แม้ว่าจากเหตุการณ์ทางการเมืองได้ส่งผลกระทบให้ผลประกอบการของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มมี

การเติบโตขึ้นทั้งยอดขายเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการเติบโตที่สูงกว่าการเติบโตของตลาด โดยเฉพาะ

ในกลุ่มน้ำาผลไม้ 100% บริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอันดับหน่ึง โดยบริษัทยังคงมุ่งสร้าง

กระแสการรักสุขภาพ และสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของทิปโก้ นอก

จากนั้นได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น โดยในระหว่าง

ปี 2557 ได้มีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำาผักผสมน้ำาผลไม้ ภายใต้ยี่ห้อ ทิปโก้ 

โปรไฟเบอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ในขวด PET ขนาด 300 มล. และกล่องขนาด 1 ลิตร มี 2 รสชาติ ได้แก่ 

สูตรแอปเปิลเขียว และสูตรเชอร์รี่เบอร์รี่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำา 100% สำาหรับเด็ก ตราซุปเปอร์คิด 

ได้มีการออกรสชาติใหม่ ได้แก่ รสมิกซ์เบอร์รี่

ผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยทิปโก้ โปรไฟเบอร์ ที่เน้นประสิทธิภาพ     

การช่วยปรับปรุงระบบขับถ่าย ทำาให้ขยายตลาดกลุ่มน้ำาผักผสมน้ำาผลไม้ได้เป็นอย่างดี สำาหรับน้ำา

ผลไม้ตราซุปเปอร์คิด บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จในการใช้รูปการ์ตูนดิสนีย์ ทำาให้เด็กเกิดความ

สนใจและทดลองดื่ม ประกอบกับการเน้นสื่อการตลาดให้ความรู้กับเด็กๆ ถึงในโรงเรียน ทำาให้ได้

ขยายยอดขายได้มากขึ้น

รายงาน
ประจำาปี

2557
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สำาหรับยอดขายต่างประเทศของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม มีการเติบโตเช่นกัน จากการได้รับการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน 

สำาหรับผลิตภัณฑ์น้ำาแร่ออรา ยอดขายมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมาก เนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุน

หลายส่วนได้แก่  ในปี 2557 ได้มีการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ซึ่งเพิ่มกำาลังการผลิตขึ้นเป็น 2 เท่า โดย

แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557 ทำาให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดผลิตให้ตอบสนองความต้องการ

ตลาดได้มากขึ้น จากเดิมที่กำาลังการผลิตเป็นข้อจำากัดในการรองรับความต้องการของตลาด นอก

จากนั้นได้มีการปรับปรุงขวดและฉลากให้มีรูปลักษณ์ทันสมัยยิ่งขึ้น และเพิ่มขนาดผลิตภัณฑ์ใหม่ 

คือขนาด 330 มล. ทำาให้ขยายฐานลูกค้าได้กว้างขวางมากขึ้น

 

2. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จำากัด
Squeeze Juice Bar ยอดขายชะลอตัวลง เป็นผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง ที่ทำาให้การ

บริโภคนอกบ้านซบเซาลง  ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ปรับยุทธศาสตร์โดยมุ่งเน้นการปรับโมเดลของสาขา

เก่า เน้นยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างกำาไร และการขยายสาขาใหม่ เน้นที่การขยายสาขา

เล็กที่มีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ 

โดยปี 2557 บริษัทฯ ได้ออกผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง 100% ตรา Happy Soya วางขายเฉพาะที่

สาขาของ Squeeze Juice Bar เท่านั้น

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2557 มีกำาไร 14.9 ล้านบาท ระหว่างปีอัตราแลกเปลี่ยนมีความ 

ผันผวนเป็นอย่างมากตลอดทั้งปี  ผลจากทั้งสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของหลายๆ ประเทศทั่ว 

โลก ทำาให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินทุนที่อ่อนไหวไปตามกระแสข่าว นโยบายการบริหารอัตราแลก 

เปลี่ยน จึงเป็นติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และเข้าไปปิดความเสี่ยง

ด้วยการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าเป็นช่วงสั้นๆ ส่งผลให้บริษัทมีกำาไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ สินค้าที่ตั้งสำารองเสื่อมสภาพ ตามหลักเกณฑ์บัญชีตาม

อายุการใช้งานที่เหลือ แต่เนื่องจากบริษัทฯ สามารถจำาหน่ายในตลาดล่างได้ จึงโอนกลับมาเป็น

รายได้ ซึ่งในปี 2557 ไม่มีรายการดังกล่าว

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ

ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพโอนกลับ

กำาไรจากการขายเงินลงทุน

ค่าสนับสนุนทางการตลาด

รายได้จากการขายวัตถุดิบและเศษวัสดุ

ดอกเบี้ยรับ

อื่นๆ

รวม

รายได้อื่น 2555 2556 2557

การวิเคราะห์รายได้อื่น

43.6

0.5

-

0.6

144.9

6.0

0.1

49.6

245.3

-

-

45.8

10.0

194.9

7.4

0.1

47.4

305.6

14.9

-

-

4.8

272.2

5.7

0.1

42.3

340.0

หน้า
040 /
041

บริษัท 
ทิปโก้ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)
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ค่าสนับสนุนทางการตลาดเป็นเงินสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ เอเชีย 

จำากัด สำาหรับการทำาโฆษณา และการส่งเสริมการขายสำาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าจาก 

บริษัท ซันโทร่ี เบฟเวอเรจแอนด์ฟูดส์ เอเชีย จำากัด ท่ีผลิตและจำาหน่ายโดยบริษัทย่อย (บริษัท ทิปโก้ 

เอฟแอนด์บี จำากัด) และได้รวมเงินพิเศษจากการซื้อสินค้าตามเป้าท่ีได้กำาหนดไว้ในรายการนี้ด้วย 

กำาไรจากการขายเงินลงทุน เป็นกำาไรท่ีมาจากการขายใบสำาคัญแสดงสิทธ์ิของบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์

จำากัด (มหาชน) 

รายได้อื่น ค่าขนส่งและประกันจากการขายในเทอม CIF ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในรายได้อื่น บริษัท

บันทึกรายได้จากการขายในเทอม FOB รายได้ค่าขนส่งและประกันจากการขายได้ถูกบันทึกไว้ใน

รายได้อ่ืน ส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวท่ีต้องจ่ายให้แก่บริษัทเรือและบริษัทประกันได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารแล้ว

ในปี 2557 อัตรากำาไรขั้นต้นโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่มีเฉพาะในส่วนธุรกิจส่งออกสับปะรดกระป๋องที่

อัตรากำาไรข้ันต้นลดลง จากท่ีได้รับผลกระทบราคาสับปะรดสดท่ีเป็นต้นทุนหลักสูงข้ึนมากจากการ

ที่มีปริมาณผลผลิตสับปะรดน้อยกว่าที่คาดการณ์และไม่เพียงพอ ทำาให้มีการแข่งขันราคารับซื้อ

สับปะรดสดในตลาดอย่างรุนแรง ในขณะที่ราคาส่งออกสับปะรดกระป๋องและน้ำาสับปะรดเข้มข้น

ไม่สามารถปรับราคาได้ทันกับการเพ่ิมขึ้นของราคาสับปะรดสดซี่งเป็นต้นทุนหลักของต้นทุนขาย  

ในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจการเกษตรและสารสกัด อัตรากำาไร

ขั้นต้นปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา  โดยที่ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มอัตรากำาไรขั้นต้นที่สูงขึ้นมาจาก

ความสามารถในการบริหารต้นทุนท้ังสายการผลิตได้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนทำาให้ต้นทุนลดลง ในขณะ

ที่ธุรกิจการเกษตรและธุรกิจสารสกัด การที่สามารถกำาหนดราคาขายได้สูงขึ้นจากการมีผลิตภัณฑ์

ที่โดดเด่นทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นสูงขึ้น 

การวิเคราะห์ต้นทุนขายและกำาไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่าย

ปี 2555

ปี 2555

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

%
ยอด
ขาย

%
ยอด
ขาย

%
ยอด
ขาย

%
ยอดขาย

%
ยอดขาย

%
ยอดขาย

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2557

ยอดขาย

ต้นทุนขาย

กำาไรขั้นต้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหาร

5,442.1

3,701.2

1,740.9

1,752.0

100.0

68.0

32.0

32.2

100.0

72.1

27.9

32.6

100.0

69.5

30.5

36.5

5,588.2

4,030.3

1,557.9

1,824.0

5,507.8

3,825.4

1,682.4

2,008.2

รายงาน
ประจำาปี
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารโดยรวม ในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้น มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย ส่วน

ท่ีเพ่ิมขึ้นมาจากธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์ท่ีออก

ใหม่ ได้แก่ ทิปโก้ โปรไฟเบอร์ รวมทั้งการทำาการตลาดต่อเนื่องมาจากปีก่อนหน้าของ ชาอู่หลง 

ทีพลัส ซึ่งในส่วนนี้ได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ฟูดส์ เอเชีย จำากัด 

สำาหรับการทำาโฆษณา และการส่งเสริมการขายสำาหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของ บริษัท   

ซันโทรี่ เบฟเวอเรจ แอนด์ ฟูดส์ เอเชีย จำากัด โดยเงินสนับสนุนจะอยู่ในรายการรายได้อื่น ค่า

ใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพ่ิมขึ้นอีกส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการปรับนโยบายอายุของสินค้าคงเหลือเพ่ือ

ให้การบริหารสินค้าคงเหลือมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทำาให้บริษัทมีการต้ังสำารองสินค้าเส่ือมสภาพเพ่ิมข้ึน 

รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในปี 2557 เป็นรายการของบริษัทย่อยที่มีการตั้ง

สำารองด้อยค่าของรายการเครื่องจักรรายการหนึ่ง จำานวน 191 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเครื่องจักรดัง

กล่าวแสดงอยู่ในรายการเครื่องจักรที่เป็นอะไหล่ และตัดจำาหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นประจำาทุกปี 

การต้ังสำารองด้อยค่าดังกล่าวเป็นการต้ังตามหลักการบัญชี นอกจากน้ัน บริษัทฯ ได้มีการต้ังสำารอง

สินทรัพย์ด้อยค่าของบริษัทฯ จำานวน 38 ล้านบาท สำาหรับสินทรัพย์ที่บริษัทกำาลังดำาเนินการขาย 

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ค่าใช้จ่าย
ปี 2555

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
%
ยอดขาย

%
ยอดขาย

%
ยอดขาย

ปี 2556 ปี 2557

ขาดทุนจากการด้อย

ค่าของสินทรัพย์

22.6 0.9 - 4.2- 229.3

กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษีเงินได้

ปรับกระทบยอดกำาไรก่อน

ภาษีเงินได้เป็นเงินสด

รับสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน

ปรับเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 

(เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) 

กิจกรรมดำาเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ค่าใช้จ่าย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

รายงานการวิเคราะห์กระแสเงินสด

265.4

238.5

0.8

504.7

-272.8

  -226.2

152.6

100.2

-100.6

152.2

-145.9

  -16.1

-15.1

309.8

202.3

 

497.0

-224.7

  -267.5

หน้า
042 /
043
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ในปี 2557 บริษัทมีเงินสดรับสุทธิได้จากการดำาเนินงาน 497 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2556 เนื่องจาก

การลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ส่วนเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนในปี 2557 มี

เงินสดสุทธิใช้ไปจ่าย เพิ่มขึ้นมาจากการลงทุนในเครื่องจักรของโรงงานผลิตน้ำาแร่ออรา ที่มีบาง

ส่วนชำาระในปีนี้ รวมทั้งโรงงานเครื่องดื่มพร้อมดื่ม มีการลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพื่อเพิ่มกำาลังการ

ผลิต  สำาหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน การกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง เมื่อเปรียบ

เทียบกับการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2557 แม้ว่าอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 แต่

เป็นการลดลงของทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน จากการที่มีลูก

หนี้การค้าและสินค้าคงเหลือลดลง ทำาให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนลดลง  ความต้องการหนี้

ระยะสั้นจึงลดลงไปด้วย

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย ในปี 2557 บริษัทมีอัตราส่วนลดลงจากปี 2556 

อย่างมาก เนื่องจากกำาไรก่อนจ่ายดอกเบี้ยและภาษีลดลง 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  มีอัตราที่ลดลงในปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินที่ลดลงใน

สัดส่วนที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง โดยส่วนหนึ่งการลดลงของส่วนของผู้ถือหุ้นมาจากการ

ลดลงของส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของบริษัทร่วม จำานวน 74.7 ล้านบาท

อัตรากำาไรขั้นต้นในปี 2557 มีอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับ ปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลจาก

ธุรกิจเครื่องดื่มพร้อมดื่มและธุรกิจการเกษตรและสารสกัด ในขณะที่อัตรากำาไรขั้นต้นของธุรกิจส่ง

ออกผลไม้กระป๋องลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถในการชำาระดอกเบี้ย (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตรากำาไรขั้นต้น (%)

อัตรากำาไรสุทธิ (%)

อัตราส่วนผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนใน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม

ขึ้น (ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกไป

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วน

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2557

สภาพคล่อง

ความสามารถในการทำากำาไร

0.8

3.6

1.3

32.0

4.1

10.0

0.1

5.5

41.1

46.7

0.7

2.7

1.4

27.9

2.0

4.9

0.1

-9.8

46.7

36.9

0.7

0.8

1.2

30.5

1.4

3.3

-.0

4.7

36.9

41.7

รายงาน
ประจำาปี
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อัตรากำาไรสุทธิในปี 2557 มีอัตรากำาไรสุทธิลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายของธุรกิจเครื่อง

ดื่มพร้อมดื่มเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากมีการทำาการส่งเสริมการขายของสินค้าที่ออกใหม่ และในส่วน

ของค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำารองการด้อยค่าของสินทรัพย์ และการตั้งสำารอง

สินค้าเสื่อมสภาพ

อัตราส่วนผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น ในปี 2556 ลดลง เนื่องจากผลกำาไรสุทธิลดลงในสัดส่วน

ที่มากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่ลดลง

สัดส่วนของลูกหนี้การค้าในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 39 วันใน 

ปี 2556 และ 26 วัน ในปี 2557 เป็นผลจากยอดขายที่ลดลง ประกอบกับการพิจารณาให้เครดิต

อย่างระมัดระวัง รวมทั้งการติดตามหนี้อย่างเคร่งครัด 

สัดส่วนสินค้าคงเหลือลดลงอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ในปี 2556 เน่ืองจากขาดแคลนวัตถุดิบไม่เพียงพอกับ

การผลิต ได้มีการทยอยส่งมอบสินค้าคงเหลือให้ลูกค้า ทำาให้จำานวนวันสินค้าคงเหลือในปี 2556

เท่ากับ 121 วัน ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงประสบปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน รวมท้ังการปรับปรุงการ

บริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยจำาหน่ายออกสินค้าคงเหลือท่ีเป็นวัตถุดิบท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ทำาให้

สินค้าคงเหลือในปี 2557 ลดลงอย่างมาก และจำานวนวันสินค้าคงเหลือเท่ากับ 89 วัน 

เงินลงทุนเป็นเงินลงทุนในบริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) โดยมีนโยบายให้สัดส่วนการ

ถือหุ้นอยู่ท่ี 20-25% เงินลงทุนดังกล่าวได้ถูกบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามหลักการบันทึก

บัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซ่ึงสามารถทราบต้นทุนท่ีซ้ือมาในราคาทุนได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ มีการซ่อมแซมและบำารุงอยู่สม่ำาเสมอทุกปี ในปี 2557 มีการ

เพ่ิมสายการผลิตท่ีโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืมเพ่ือเพ่ิมกำาลังการผลิต และส่วนโรงงานผลิตน้ำาแร่

ได้มีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มกำาลังการผลิต โดยการติดตั้งเครื่องจักรที่โรงงานผลิตน้ำาแร่แล้วเสร็จ

เดือนเมษายน 2557

ในปี 2557 อัตราส่วนลดลงต่อเนื่องจากปี 2556 เนื่องจากการลดลงของผลประกอบการของธุรกิจ

สับปะรดกระป๋อง

ลูกหนี้การค้าสุทธิ

สินค้าคงเหลือ

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืม-สุทธิ

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

เงินประกัน

อื่นๆ

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ (%)

อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร (%)

สัดส่วนของสินทรัพย์

อัตราส่วน

ปี 2555

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2557

คุณภาพของสินทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงิน

ประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

13%

23%

18%

44%

-

5%

3.7

8.3

12%

22%

21%

43%

-

2%

1.9

4.3

9%

17%

26%

44%

-

4%

1.4

3.2

หน้า
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  เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ชื่อ - นามสกุล   นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร  
ประเภทกรรมการ                กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือ  
ต าแหน่ง   กรรมการ 
อาย ุ                                 62 ปี 
สัญชาติ                                ไทย 
วุฒกิารศึกษา    ปริญญาโท : MBA Wharton Business School,  University of Pennsylvania, USA 
    ปริญญาตรี : บญัชีบณัฑติ (เกียรตินยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลักสูตรพิเศษ                                 - Director Accredited Program (DAP) 

- General Member ของสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- Role of the Chairman Program (RCP) 
- Director Certification Program (DCP) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
                                            - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน)            
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น 

- บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั    
   - บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 
   - บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ ากดั 
   - บริษัท วณิชภาค จ ากดั 
   - บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั 

                                             - บริษัท รวมทรัพย์สนิ จ ากดั                                              
ประสบการณ์ 2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 

2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี  จ ากดั  
2556 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน)            
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ ากดั 
2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ ากดั  
2554 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท วณิชภาค จ ากดั 
2546 – ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั  

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ  36,956,767  หุ้น คิดเป็น 7.66% 

ต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน /  เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

                                   -  ไมม่ี - 

การเข้าประชมุ                        การประชมุระหวา่งด ารงต าแหนง่ตามวาระเมษายน 2555-เมษายน 2558     

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/จ านวนครัง้ทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท 16/16 
 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ           39   ปี ( 2519 - ปัจจบุนั) 
 
 
 



 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ชื่อ – นามสกุล                     นายไพศาล พงษ์ประยูร  
ประเภทกรรมการ                กรรมการผู้ไมม่ีอ านาจลงลายมือช่ือ  
ต าแหน่ง   กรรมการอิสระ 
อาย ุ                                 65 ปี 
สัญชาติ                                ไทย 
วุฒกิารศึกษา     ปริญญาตรี -  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมอตุสาหกรรม Fairleigh Dickinson  
                                             University, USA     
    ปริญญาตรี  : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมโยธา Villanova University, USA                                                                 
หลักสูตรพิเศษ                                  - Directors Accreditation  Program (DAP) 

 - Role of the Chairman Program (RCP) 
 - Director Certification  Program (DCP) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   - ไมม่ี - 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น               -  ไมม่ี -                                                           
ประสบการณ์                 2543 -2553  ผู้อ านวยการฝ่าย Head of Business Partner บมจ. ทรู คอร์ปอเรชัน่  

2540 – 2542 กรรมการผู้จดัการ บริษัท สามารถ เคเบิลซิสเต็ม จ ากดั (มหาชน) 
2536 – 2540 ผู้อ านวยการกองพาณิชย์ บริษัท เทเลคอมเอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
2535 – 2536  ผู้จดัการโครงการพฒันาอสงัริมทรัพย์ บริษัท ไทวา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
2534 – 2535  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ไฮเทค อินดสัตรี เอสเตท จ ากดั 
2532 – 2534  ผู้จดัการโครงการพิเศษ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 
2528 – 2532  ผู้จดัการอาวโุส Stone and Webster Engineering Corporation,   
                      Massachusetts, USA 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ       - ไมม่ี - 

ต าแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนั /   เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

                                                -  ไมม่ี - 

การเข้าประชุม                              การประชมุระหวา่งด ารงต าแหนง่ตามวาระเมษายน2555-เมษายน 2558     

การประชมุ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/จ านวนครัง้ทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท 16/16 
คณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 3/3 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3/3 

                                     
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ             3 ปี ( 2555 - ปัจจบุนั) 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.3 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประวัติของกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 
ชื่อ - นามสกุล   นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ 
ประเภทกรรมการ                    กรรมการผู้ไมม่ีอ านาจลงลายมือช่ือ  
ต าแหนง่     กรรมการอิสระ         
อาย ุ     66 ปี 
สญัชาติ                                ไทย 
วฒุิการศกึษา                         ปริญญาตรี  : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Adam State College, Colorado, USA 
                                              
หลกัสตูรพิเศษ                       - Role of the Compensation Committee Program (RCC) – 2551 

-  Audit Committee Program (ACP) – 2547 
-  Director Certification Program (DCP) – 2545 
-  Thai Institute of Directors Association IOD - 2545 

หลกัสตูรอื่น ๆ                        หลกัสตูร Executive Development Program,  Princeton University, USA  
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียน : ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่น :   - ไมม่ี -  
ประสบการณ์ 2550 – ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของ                    
                                                                    ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 

 2541– 2549     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั   
                          (มหาชน) 
 2543            กรรมการผู้จดัการ บริษัท เงินทนุหลกัทรัพย์ ศรีมติร จ ากดั (มหาชน) 
 2538            กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ด้านการเงิน บริษัท สยามกลการ จ ากดั 
2535           ผู้อ านวยการฝ่ายสนิเช่ือ ธนาคารเชสแมนฮนัตนั สาขากรุงเทพฯ 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ     - ไมม่ี - 
ต าแหนง่ในกิจการที่แขง่ขนั /     - ไมม่ี - 

เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัท 

ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

การเข้าประชมุ                             การประชมุระหวา่งด ารงต าแหนง่ตามวาระเมษายน2555-เมษายน 2558  
การประชมุ จ านวนครัง้ที่เข้าประชมุ/จ านวนครัง้ทัง้หมด 

คณะกรรมการบริษัท 16/16 

คณะกรรมการตรวจสอบ 14/14 

                                        
  จ านวนปีที่เป็นกรรมการ       8 ปี ( 2550 - ปัจจบุนั) 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
 
           บมจ. ทิปโก้ฟดูส์  จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดคณุสมบตัขิอง “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้
 

    1 ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 2 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบคุคลที่อาจมี   
  ความขดัแย้ง (นบัรวมบคุคลที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลกัทรัพย์) 
            2 ไมม่ีสว่นร่วมในการบริหารงานรวมทัง้ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคมุ 
  ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งโดยต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะ 
  ดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 1 ปี  
            3 ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมม่ีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ในด้านการเงินและการ 
  บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 
            4 ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
และ ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  
            5 เปิดเผยความสมัพนัธ์ใด ๆ ที่อาจท าให้ขาดความเป็นอิสระ แก่คณะกรรมการบริษัท 
 



                                                                                                  เอกสารแนบ 4 
                                                                                             วนัท่ี 24 มีนาคม 2558 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

เร่ือง  การมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

           ตามที่บริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จ ากดั (มหาชน) ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ในวนัศกุร์ที่ 24 เมษายน 2558 
เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ (Auditorium) ชัน้ 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน  
กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระตา่ง ๆ  ดงัรายละเอียดปรากฏตามค าบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 นัน้ 
          ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นคราวนี ้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้   กระผมใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้ ถือหุ้ นได้โปรด
มอบฉนัทะให้บคุคลอื่นหรือกรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ ตามรายนามตอ่ไปนี ้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่น  
ทัง้นี ้ เพื่อรักษาสทิธิในการออกเสยีงของทา่น  
           1. นายวิรัช   ไพรัชพิบลูย์          (คณุสมบตัิปรากฏในรายงานประจ าปี หน้า 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 ) 
           2. นายไพศาล   พงษ์ ประยรู    (คณุสมบตัิปรากฏในรายงานประจ าปี หน้า 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1) 
           3. นางอจัฉรา     ปรีชา             (คณุสมบตัิปรากฏในรายงานประจ าปี หน้า 68-69  และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1) 
         กรรมการอิสระทัง้ 3 ทา่น ไมม่ีสว่นได้เสยีในการพิจารณาทกุวาระ 
         หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามที่กรมพฒันาธุรกิจ
การค้าได้ก าหนด กล่าวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงให้ผู้มอบฉนัทะสามารถระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการได้
โดยละเอียดและชดัเจนมากยิ่งขึน้   และแบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ ที่แตง่ตัง้Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้น สามารถมอบฉนัทะตามวิธีปฏิบตัิเช่นเดียวกบัวิธีของตลาดทนุในตา่งประเทศ 
         บริษัทฯ ได้จดัให้มีหน้าใน website: www.tipco.net   หวัข้อ Investor ที่ผู้ ถือหุ้นต่างประเทศสามารถจดัพิมพ์หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ก. ข. และ ค. ได้เองทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่จะสะดวกตอ่การมอบฉนัทะมากยิ่งขึน้ 
          ในการก าหนดเสียงลงคะแนนวาระต่างๆ ตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ รวมทัง้การออกเสียง
ลงคะแนนให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือของท่านและของผู้ รับมอบฉนัทะให้ครบถ้วน และปิดอากรแสตมป็จ านวน 20 บาท
มอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะน ามาในวนัประชมุ 
         ในกรณีที่ทา่นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ออกเสยีงลงคะแนน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะกลบัคืนมาให้ถึง
บริษัทฯก่อนการประชมุอยา่งน้อย 1 วนั เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
         กระผมขอถือโอกาสนี ้ ขอบคณุในความร่วมมือของทา่นท่ีมีตอ่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา 
 
                                                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                     
 
                                                                                                     (นายเอกพล   พงศ์สถาพร)                                                                                       
                                                                                                            กรรมการผู้จดัการ 



เอกสารแนบ 5 
                            ข้อบังคับของบริษัท 
                                     ของ 
                 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
                    หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดือนนบั
แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่
น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน ใน
หนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นบัแต่วัน
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 31 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที่ วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่หนงัสือให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดั
ประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องตัง้อยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือ
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 32 ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่จะมอบฉันทะให้
บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะให้ท าเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผู้     
มอบฉนัทะและมอบแก่ประธานที่ประชมุ ณ สถานท่ีที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย
กวา่ยี่สบิห้าคน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใดเมื่อ
ลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึง่ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่า
การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็น
การเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหมแ่ละให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น ไมน้่อยกวา่เจ็ด
วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 34 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 



เอกสารแนบ 5 (ต่อ) 
 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคล   
       อื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

    (ค)  การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 
     หรือ  บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้ามาจดัการธุรกิจของ

บริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไร
ขาดทนุกนั 

ข้อ 35 กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุ แสดงกิจการของบริษัทท่ีคณะกรรมการ   
       ของบริษัทได้จดัการไปในรอบปีที่ผา่นมา 

               (2)  พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3)  พิจารณาจดัสรรก าไร 
(4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5)   แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ 

 



เอกสารแนบ 6 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
    1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือหุ้นและยงั   
          ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประชาชน ใบขบัข่ี บตัรข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง 
     1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
           (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และ 
                 ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
           (ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ 
                  ฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
           (ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคล 
    2.1 กรณีผู้แทนของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง 
          (ก)  เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
          (ข)  ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้นซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิติ 
                 บคุคลและมีข้อความแสดงให้เหน็ว่าผู้แทนซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็น 
                 ผู้ ถือหุ้น 

(ค) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
 3.ผู้ ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
      ให้น าความในข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มี สญัชาตไิทย  
     หรือซึง่เป็นนิตบิุคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี  ้

(ก) หนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่
หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนิติบคุคลนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนิตบิคุคล ผู้ มีอ านาจลงลายมือ
ช่ือผกูพนันิตบิคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทน
นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  

การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง  
2. ทกุวาระเพ่ือพิจารณาในการประชมุครัง้นีเ้ป็นกรณีปกต ิถือเอาเสียงข้างมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึง่ 
3. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมุข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้  
4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ท าเคร่ืองหมายในบตัร 
        ลงคะแนนเสียง 
5. ผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนในใบมอบฉนัทะแล้ว ไม่ต้องท าเคร่ืองหมายในบตัรลงคะแนน 

ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีได้จะเป็นคะแนนเสียงรวม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและของผู้ รับมอบฉนัทะ 



MAP-TIPCO TOWER (แผนที่อาคารทปิโก้)

The bus route passing TIPCO TOWER No.44,67 and Po.Aor. 44,49

(รถประจ ำทำงที่ผ่ำน : 44, 67 รถปรับอำกำศที่ผ่ำน : ปอ.44,ปอ. 49)

Attachment  7

PRADIPAT INTERSECTION 
(สี่แยกประดิพทัธ์) 

SAPANKWAI INTERSECTION 
(สี่แยกสะพำนควำย) 

                          RAMA VI ROAD           (ถนนพระรำม 6)  

PAHOLYOTHAIN ROAD (ถนนพหลโยธิน) 

RA
TV

ITH
I R

OA
D 

(ถ
นน
รำ
ชว
ิถี)

 

TIPCO TOWER 
AUDITORIUM  5th FLOOR 

โทร 0-2273-6200 
แฟกซ์ 0-2271-1600 

EXPRESS WAY EXIT 
(ทำงลงทำงดว่น) 

TUKCHAI INTERSECTION 

MUNICIPAL WATER-SUPPLY CANEL ( คลองประปำสำมเสน) 

VICTORY MONUMENT 
(อนสุำวรีย์ชยัฯ) 

SAMSEN COLLEGE  
(โรงเรียนสำมเสน) 



 


