
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2566

บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำานักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทิปโก้1

118/1 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร
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ที่่� ที่ฟ.005 /2566

          วันัที่่� 7 มีน่าคมี 2566

เรื่่�อง  ขอเชิญิปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2566

เรื่ย่น  ที่า่นผู้้�ถือ่หุุ้�น

เอกสารื่แนบ 1)  สำาเนารื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�น ปรื่ะจำำาป่ 2565 

  2)  รื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรื่ป้แบบรื่หุ้สัควิัอารื่ ์(QR Code) 

  3)  สรื่ปุข�อมีล้ที่างการื่เงนิ

  4)  รื่ายนามีและปรื่ะวัตัิขิองกรื่รื่มีการื่ที่่�เสนอใหุ้�เลอ่กติั �งแที่นกรื่รื่มีการื่ที่่�ออกติามีวัารื่ะ

       และนิยามีกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ 

  5)  หุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะแบบ ข

  6)  ข�อบงัคบัของบรื่ษิัทัี่ฯ หุ้มีวัดที่่� 5 เรื่่�องการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น 

  7)  นโยบายควัามีเป็นสว่ันติวััของผู้้�ลงที่นุและผู้้�ถือ่หุุ้�น 

  8)  แผู้นที่่�สถืานที่่�จำดัปรื่ะชิมุี – อาคารื่ที่ปิโก�1

  คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ ที่ิปโก�ฟ้ดส์ จำำากัด (มีหุ้าชิน) ได�มี่มีติิใหุ้�เรื่่ยกปรื่ะชิุมีสามีัญผู้้�ถื่อหุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2566 

ในวันัศุุกรื่ท์ี่่� 7 เมีษัายน2566 เวัลา 10.00 น. ณ หุ้�องปรื่ะชิมุีสำานกังานใหุ้ญ่ของบรื่ษิัทัี่ฯ (Auditorium) ชิั �น 5 อาคารื่ที่ปิโก�1 เลขที่่� 118/1  

ถืนนพรื่ะรื่ามี 6 แขวังพญาไที่ เขติพญาไที่ กรื่งุเที่พฯ 10400 เพ่�อพจิำารื่ณาเรื่่�องติ่างๆ ติามีรื่ะเบย่บวัารื่ะการื่ปรื่ะชิมุี ดงัน่�

วาระท่ี่� 1  พิิจารณารบัรองรายงานการประชุมุสามญัผู้้�ถืือหุุ้�นประจำาป่ 2565 เมื�อวนัท่ี่� 7 เมษายน 2565

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป : บรื่ษิัทัี่ฯได�จำดัปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2565 เมี่�อวันัที่่� 7 เมีษัายน 2565 และได�จำดัที่ำารื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุี

ส่งใหุ้�ติลาดหุ้ลกัที่รื่พัย์แหุ้่งปรื่ะเที่ศุไที่ย และ กรื่ะที่รื่วังพาณิชิย์ในเวัลาที่่�กฏหุ้มีายกำาหุ้นด รื่วัมีที่ั �งได�เผู้ยแพรื่่ในเวับ็ไซติ์ของบรื่ษิัทัี่ฯ   

www.tipco.net ด�วัยแล�วั สำาเนารื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีปรื่ากฏติามีเอกสารื่แนบ 1 

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่รื่บัรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2565 เมี่�อวันัที่่� 7 เมีษัายน 

2565 ซ่�งคณะกรื่รื่มีการื่เหุ้น็วัา่การื่บนัที่ก่รื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีถืก้ติ�องครื่บถื�วันแล�วั

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีโดยการื่มีอบฉันัที่ะหุ้รื่อ่มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองและมีส่ทิี่ธิิ

ออกเสย่งลงคะแนน ติามีข�อบงัคบับรื่ษิัทัี่ฯ ข�อ 34.1 

วาระท่ี่� 2  รายงานผู้ลการดำาเนินงานของบริษทัี่ฯ ประจำาป่ 2565 

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป : รื่ายงานผู้ลการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯในป่ 2565 ปรื่ากฏอย้่ในรื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2565 (แบบ 56-1  

One Report) ติามีเอกสารื่แนบ 2 

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่บัที่รื่าบรื่ายงานผู้ลการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯในป่ 2565

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เน่�องจำากเป็นวัารื่ะเพ่�อที่รื่าบจำง่ไมีม่ีก่ารื่ลงคะแนนเสย่ง
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รื่วัมีสนิที่รื่พัย์
รื่วัมีหุ้น่�สนิ
รื่ายได�จำากการื่ขาย
กำาไรื่(ขาดที่นุ)สทุี่ธิิ
กำาไรื่(ขาดที่นุ)สทุี่ธิติิ่อหุุ้�น

3,274,225,890
1,044,390,035

298,018,053
280,517,034

0.58

6,539,583,830
2,178,996,275
2,895,341,632

279,818,308
0.58

รายการ งบการเงินของบริษทัี่ฯและบริษทัี่ย่อย งบการเงินของบริษทัี่ฯ

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่อนุมีตัิงิบการื่เงนิที่่�ได�รื่บัการื่ติรื่วัจำสอบแล�วัสิ�นสดุ ณ วันัที่่� 31 ธินัวัาคมี 2565

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีโดยการื่มีอบฉันัที่ะหุ้รื่อ่มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองและมีส่ทิี่ธิิ

ออกเสย่งลงคะแนน ติามีข�อบงัคบับรื่ษิัทัี่ฯ ข�อ 34.1

วาระท่ี่� 4  พิิจารณาอนุมติั้จดัสรรกำาไรและจ่ายเงินปันผู้ลประจำาป่ 2565

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป : ติามีพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่มีหุ้าชินจำำากดั พ.ศุ. 2535 บรื่ษิัทัี่ฯติ�องจำดัสรื่รื่กำาไรื่สทุี่ธิปิรื่ะจำำาป่สว่ันหุ้น่�งไวั�เป็น

ที่นุสำารื่องไมีน่�อยกวัา่รื่�อยละหุ้�าของกำาไรื่สทุี่ธิปิรื่ะจำำาป่ หุ้กัด�วัยยอดเงนิขาดที่นุสะสมียกมีา (ถื�ามี)่ จำนกวัา่ที่นุสำารื่องจำะมีจ่ำำานวันไมีน่�อยกวัา่

รื่�อยละสบิของที่นุจำดที่ะเบย่น บรื่ษิัทัี่ฯได�สำารื่องครื่บถื�วันติามีกฏหุ้มีายที่่�กำาหุ้นดแล�วั บรื่ษิัทัี่ฯมีน่โยบายจำา่ยเงนิปันผู้ลไมีน่�อยกวัา่ 1 ใน 3 ของ

กำาไรื่สทุี่ธิขิองงบการื่เงนิเฉัพาะกจิำการื่ หุ้ลงัหุ้กัภาษัเ่งนิได�และจำดัสรื่รื่ติามีกฎหุ้มีาย

 บรื่ษิัทัี่ฯมีผู่้ลกำาไรื่สทุี่ธิติิามีงบการื่เงนิเฉัพาะกจิำการื่สำาหุ้รื่บัป่ 2565 จำำานวัน 280,517,034 บาที่ คดิเป็นกำาไรื่ติ่อหุุ้�น 0.58 บาที่  

ติามีงบการื่เงนิรื่วัมีกำาไสทุี่ธิเิที่า่กบั 279,818,308 บาที่

 คณะกรื่รื่มีการื่จำง่เสนอใหุ้�จำา่ยเงนิปันผู้ลอตัิรื่าหุุ้�นละ 0.89 บาที่ รื่วัมีเป็นเงนิปันผู้ลจำา่ยที่ั �งสิ�น 429,495,879.60 บาที่ คดิเป็นรื่�อย

ละ153 ของกำาไรื่สทุี่ธิติิามีงบการื่เงนิเฉัพาะกจิำการื่ แก่ผู้้�ถือ่หุุ้�น 482,579,640 หุุ้�น ชิ่�งเมี่�อวันัที่่� 9 ธินัวัาคมี 2565 บรื่ษิัทัี่ได�จำา่ยเงนิปันผู้ลรื่ะหุ้วัา่ง

กาลในอตัิรื่าหุุ้�นละ 0.19 บาที่ จำง่คงเหุ้ลอ่เงนิปันผู้ลจำา่ยสำาหุ้รื่บังวัดน่�ในอตัิรื่าหุุ้�นละ 0.70 บาที่ คดิเป็นเงนิปันผู้ลจำา่ยจำำานวัน 337,805,748 

บาที่ และกำาหุ้นดจำา่ยเงนิปันผู้ลในวันัพธุิที่่� 3 พฤษัภาคมี 2566 

 บรื่ษิัทัี่จำะจำา่ยเงนิปันผู้ลใหุ้�แก่ผู้้�ถือ่หุุ้�นติามีรื่ายชิ่�อผู้้�มีส่ทิี่ธิใินการื่รื่บัเงนิปันผู้ล(Record Date) ในวันัพธุิที่่� 19 เมีษัายน 2566

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่อนุมีตัิใิหุ้�จำา่ยเงนิปันผู้ลติามีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่เสนอ 

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีโดยการื่มีอบฉันัที่ะหุ้รื่อ่มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองและมีส่ทิี่ธิิ

ออกเสย่งลงคะแนน ติามีข�อบงัคบับรื่ษิัทัี่ฯ ข�อ 34.1

วาระท่ี่� 3  พิิจารณาอนุมติั้งบการเงินท่ี่�ได�รบัการต้รวจสอบแล�วสิ�นสดุ ณ วนัท่ี่� 31 ธันัวาคม 2565

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป : งบการื่เงนิปรื่ะจำำาป่สิ�นสดุ ณ วันัที่่� 31 ธินัวัาคมี 2565 ซ่�งแสดงไวั�ในรื่ายงาน ปรื่ะจำำาป่ 2565 (แบบ 56-1  

One Report) ติามีเอกสารื่แนบ 2 ได�ผู้่านการื่รื่บัรื่องโดย ผู้้�สอบบญัชิ่ของบรื่ิษััที่ฯแบบไมี่มี่เง่�อนไข และผู้่านการื่พิจำารื่ณาของ 

คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบและคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯแล�วั มีค่วัามีสมีบ้รื่ณ์และถื้กติ�องติามีหุ้ลกัการื่บญัชิท่ี่่�รื่บัรื่องที่ั �วัไป สารื่ะสำาคญัของ 

งบแสดงฐานะการื่เงนิและงบกำาไรื่ขาดที่นุเบด็เสรื่จ็ำปรื่ะจำำาป่ 2565 มีด่งัติ่อไปน่�

หุ้น่วัย: บาที่

อตัิรื่ากำาไรื่สทุี่ธิติิ่อหุุ้�น
อตัิรื่าเงนิปันผู้ล/หุุ้�น
อตัิรื่าการื่จำา่ยเงนิปันผู้ลติ่อกำาไรื่สทุี่ธิ(ิ%)
รื่วัมีเงนิปันผู้ลจำา่ย (ล�านบาที่)

0.58
0.89
153%
429.50

1.15
0.77
67%

371.59

รายการ

รายละเอ่ยดการจ่ายเงินปันผู้ลเปร่ยบเท่ี่ยบย�อนหุ้ลงั 

ป่ 2564ป่ 2565
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วาระท่ี่� 5  พิิจารณาแต่้งต้ั �งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป : ติามีกฎหุ้มีายและข�อบงัคบัของบรื่ษิัทัี่ฯ กำาหุ้นดใหุ้�ในแติ่ละป่กรื่รื่มีการื่ติ�องพ�นจำากติำาแหุ้น่งจำำานวัน 1 ใน 3  

กรื่รื่มีการื่ที่่�พ�นจำากติำาแหุ้น่งอาจำได�รื่บัเลอ่กติั �งใหุ้มีไ่ด� ในการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นครื่ั �งน่�กรื่รื่มีการื่ที่่�ติ�องพ�นจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะคอ่ 

 1. นายสรุื่เชิษัฐ ์ที่รื่พัยส์าครื่   กรื่รื่มีการื่

 2. นายนนที่กิรื่ กาญจำนะจำติิรื่า  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ

 3. นายสมีชิาย สภุทัี่รื่กุล   กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ

 4. นายโชิคชิยั โติเจำรื่ญิธินาผู้ล  กรื่รื่มีการื่

 บรื่ษิัทัี่ฯได�เปิดโอกาสใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นเสนอชิ่�อบุคคลที่่�เหุ้น็วัา่มีค่ณุสมีบตัิเิหุ้มีาะสมีและไมีม่ีล่กัษัณะติ�องหุ้�ามี เพ่�อรื่บัการื่พจิำารื่ณาเลอ่ก

ติั �งเป็นกรื่รื่มีการื่รื่ะหุ้วัา่งวันัที่่� 21 ตุิลาคมี 2565 ถืง่ วันัที่่� 9 ธินัวัาคมี 2565  ติามีหุ้ลกัเกณฑ์ท์ี่่�ได�เปิดเผู้ยไวั�ในเวับ็ไซติข์องบรื่ษิัทัี่ฯ แติ่ไมีม่ี ่

ผู้้�ถือ่หุุ้�นเสนอรื่ายชิ่�อเข�ามีายงับรื่ษิัทัี่ฯ

 รื่ะเบย่บการื่สรื่รื่หุ้ากรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่ฯ กำาหุ้นดใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่นเป็นผู้้�สรื่รื่หุ้าบุคคลที่่�เหุ้มีาะสมีที่่�

จำะดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่เสนอใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่พจิำารื่ณาคดัเลอ่ก แติค่ณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าฯ จำะดำาเนินการื่สรื่รื่หุ้ากรื่รื่มีการื่ติอ่เมี่�อได�รื่บัการื่

มีอบหุ้มีายจำากคณะกรื่รื่มีการื่ ในครื่ั �งน่�คณะกรื่รื่มีการื่มีไิด�มีอบหุ้มีายใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าฯที่ำาหุ้น�าที่่�สรื่รื่หุ้าเน่�องจำากไมีม่ีผู่้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายยอ่ย

เสนอผู้้�ที่่�เหุ้มีาะสมีเข�าดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ที่่�ออกติามีวัารื่ะ และคณะกรื่รื่มีการื่ซ่�งไมีร่ื่วัมีกรื่รื่มีการื่ที่่�มีส่ว่ันได�เสย่ พจิำารื่ณาเหุ้น็วัา่กรื่รื่มีการื่

ที่่�ออกติามีวัารื่ะ ที่ั �ง 4 ที่า่น ได�ผู้า่นกรื่ะบวันการื่กลั �นกรื่องของคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่แล�วั สมีควัรื่จำะได�รื่บัการื่พจิำารื่ณาใหุ้�ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่

อก่วัารื่ะหุ้น่�ง เน่�องจำากมีคุ่ณสมีบตัิกิารื่เป็นกรื่รื่มีการื่ครื่บติามีที่่�บรื่ษิัทัี่ฯกำาหุ้นด  มีผู่้ลการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�ที่่�ผู้่านมีาเป็นที่่�พอใจำ มีค่วัามีรื่้� 

ควัามีสามีารื่ถืและปรื่ะสบการื่ณ์ที่่�เป็นปรื่ะโยชิน์และจำำาเป็นติ่อการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯ มีเ่วัลาพอเพย่งติ่อการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�กรื่รื่มีการื่ และ

เป็นผู้้�ที่่�มีล่กัษัณะครื่บถื�วันติามีพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่มีหุ้าชิน และไมีม่ีล่กัษัณะติ�องหุ้�ามีติามีหุ้ลกัเกณฑ์ข์องสำานกังานคณะกรื่รื่มีการื่กำากบั

หุ้ลกัที่รื่พัยแ์ละติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยฯ์ และ คณะกรื่รื่มีการื่ได�พจิำารื่ณาแล�วัวัา่บุคคลที่่�จำะเสนอชิ่�อใหุ้�เป็นกรื่รื่มีการื่จำะสามีารื่ถืใหุ้�ควัามีเหุ้น็ได�อยา่ง

เป็นอสิรื่ะและเป็นไปติามีหุ้ลกัเกณฑ์ท์ี่่�เก่�ยวัข�อง

 ปรื่ะวัตัิขิองกรื่รื่มีการื่ที่ั �ง 4 ที่า่น  ปรื่ากฏในเอกสารื่แนบ 4 ในการื่พจิำารื่ณาเลอ่กติั �งกรื่รื่มีการื่ จำะพจิำารื่ณาเลอ่กกรื่รื่มีการื่ที่ล่ะติำาแหุ้น่ง 

คณุสมีบตัิกิรื่รื่มีการื่ปรื่ากฏในรื่ายงานปรื่ะจำำาป่  2565 หุ้น�า 85-86

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : คณะกรื่รื่มีการื่ซ่�งไมีร่ื่วัมีกรื่รื่มีการื่ที่่�มีส่ว่ันได�เสย่ เสนอที่่�ปรื่ะชิุมีผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่เลอ่กติั �งกรื่รื่มีการื่ที่่�

ออกติามีวัารื่ะใหุ้�ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่อก่วัารื่ะหุ้น่�ง 

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีโดยการื่มีอบฉันัที่ะหุ้รื่อ่มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองและมีส่ทิี่ธิิ

ออกเสย่งลงคะแนน ติามีข�อบงัคบับรื่ษิัทัี่ฯ ข�อ 34.1

วาระท่ี่� 6  พิิจารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นกรรมการ ประจำาป่ 2566

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป: ข�อกำาหุ้นดนโยบายการื่จำา่ยคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ ดงัน่�คอ่

 1. ผู้ลติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ใหุ้�สอดคล�องหุ้รื่อ่เก่�ยวัเน่�องกบัผู้ลการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯ

 2. ผู้ลติอบแที่นกรื่รื่มีการื่จำากการื่ที่ำางานใหุ้�เป็นรื่ายเดอ่น สอดคล�องกบัการื่รื่บัผู้ดิชิอบต่ิอหุ้น�าที่่�กรื่รื่มีการื่ติลอดเวัลา มีใิชิเ่ฉัพาะ

เพย่งในเวัลาที่่�มีาปรื่ะชิมุี

 คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น ได�พจิำารื่ณาคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่เปรื่ย่บเที่ย่บกบัผู้ลการื่สำารื่วัจำคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่

ของสมีาคมีสง่เสรื่มิีสถืาบนักรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ไที่ย( IOD) และ ติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ยในกลุม่ีอุติสาหุ้กรื่รื่มี Food and Beverage 

และกลุม่ีอุติสาหุ้กรื่รื่มีที่่�มีร่ื่ายได�ใกล�เคย่งกนั พจิำารื่ณาแล�วัเหุ้น็วัา่คา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ที่ั �งคณะเหุ้มีาะสมีด ่คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าฯ จำง่ได�เสนอ

ติ่อคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯใหุ้�พจิำารื่ณาเสนอติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น ใหุ้�กำาหุ้นดคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ปรื่ะจำำาป่ 2566 เที่า่กบัป่ 2565 ดงัติ่อไปน่�
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ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่

กรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้า
และกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและ
กำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

50,000 บาที่/เดอ่น

40,000 บาที่/เดอ่น

70,000 บาที่ ป่ละ 4 ครื่ั �ง

50,000 บาที่ ป่ละ 4 ครื่ั �ง

60,000 บาที่/ป่

40,000 บาที่/ป่

50,000 บาที่/เดอ่น

40,000 บาที่/เดอ่น

70,000 บาที่ ป่ละ 4 ครื่ั �ง

50,000 บาที่ ป่ละ 4 ครื่ั �ง

60,000 บาที่/ป่

40,000 บาที่/ป่

2566

2566

2566

2565

2565

2565

ต้ำาแหุ้น่ง

ต้ำาแหุ้น่ง

ต้ำาแหุ้น่ง

6.1 ค่าต้อบแที่นคณะกรรมการ

6.1.1 ค่าต้อบแที่นการที่ำางาน

6.1.2 ค่าต้อบแที่นจากผู้ลการดำาเนินงาน 

  หุ้ากบรื่ษิัทัี่ฯ มีก่ำาไรื่สทุี่ธิใิหุ้�จำา่ยผู้ลติอบแที่นใหุ้�กรื่รื่มีการื่ที่ั �งคณะอก่ไมีเ่กนิ 1 เที่า่ของคา่ติอบแที่นรื่วัมีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่ 

 ได�รื่บัที่ั �งป่ โดยการื่พจิำารื่ณาคา่ติอบแที่นน่� ใหุ้�อย้ใ่นดลุยพนิิจำของคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่

6.1.3 ผู้ลประโยชุน์อื�นใด

  - ไมีม่ี ่–

6.2 ค่าต้อบแที่นคณะกรรมการต้รวจสอบ

 คณะกรื่รื่มีการื่ไมีไ่ด�รื่บัคา่ติอบแที่นจำากบรื่ษิัทัี่ยอ่ย

 อำานาจำหุ้น�าที่่�ของคณะกรื่รื่มีการื่ คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ และ คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น ปรื่ากฏใน

รื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2565 หุ้น�า 76-78

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : เหุ้น็สมีควัรื่ใหุ้�เสนอที่่�ปรื่ะชิุมีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นเป็นผู้้�อนุมีตัิคิา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯและ

กรื่รื่มีการื่ชิดุติ่างๆ ติามีข�อเสนอของคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น 

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เสย่งไมีน่�อยกวัา่สองในสามีของจำำานวันเสย่งที่ั �งหุ้มีดของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิุมีโดย

การื่มีอบฉันัที่ะหุ้รื่อ่มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งลงคะแนน ติามีพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัมัีหุ้าชินจำำากดั พ.ศุ. 2535 มีาติรื่า 90 

6.3 ค่าต้อบแที่นคณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น
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วาระท่ี่� 7 พิิจารณาแต่้งต้ั �งผู้้�สอบบญัชุ่ และกำาหุ้นดค่าสอบบญัชุ่ประจำาป่ 2566

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป : คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบได�พจิำารื่ณาคดัเลอ่ก บรื่ษิัทัี่ สำานกังาน อว่ัาย จำำากดั ซ่�งเป็นผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ฯ

และบรื่ษิัทัี่ยอ่ย เหุ้น็วัา่มีค่ณุสมีบตัิติิามีที่่�สำานกังาน กลติ. และติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยฯ์ กำาหุ้นด  มีผู่้ลงานการื่ติรื่วัจำสอบเป็นที่่�พอใจำ และยงัไมีเ่คย

พบวัา่มีค่วัามีบกพรื่อ่งอนัอาจำจำะกอ่ใหุ้�เกดิควัามีเสย่หุ้ายแกบ่รื่ษิัทัี่ฯและผู้้�ถือ่หุุ้�นได� ไมีม่ีค่วัามีสมัีพนัธิห์ุ้รื่อ่สว่ันได�เสย่กบับรื่ษิัทัี่ฯ หุ้รื่อ่บรื่ษิัทัี่ยอ่ย 

ผู้้�บรื่หิุ้ารื่ ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�องกบับุคคลดงักลา่วัในลกัษัณะที่่�จำะมีผู่้ลกรื่ะที่บติ่อการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�อยา่งเป็นอสิรื่ะ และได�ปฎบิตัิิ

งานในฐานะผู้้�สอบบญัชิม่ีาแล�วั 7 ป่ จำง่เสนอใหุ้�แติ่งติั �งเป็นผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ฯ ปรื่ะจำำาป่ 2566  โดยกำาหุ้นดคา่ติรื่วัจำสอบบญัชิด่งัน่�

 คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบได�เปรื่ย่บเที่ย่บกบัคา่ติรื่วัจำสอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่อ่�นแล�วัเหุ้น็วัา่เหุ้มีาะสมี ที่ั �งน่�คา่สอบบญัชิน่่�ไมีร่ื่วัมีคา่บรื่กิารื่

อ่�นที่่�เกดิข่�นในป่ 2566

 ในป่ที่่�ผู้า่นมีา นอกจำากคา่สอบบญัชิจ่ำำานวัน 1,150,000 บาที่ แล�วั บรื่ษิัทัี่ฯจำา่ยคา่ติอบแที่นของงานบรื่กิารื่อ่�นแก่บรื่ษิัทัี่ สำานกังาน 

อว่ัาย จำำากดั เป็นจำำานวันเงนิ 28,259 บาที่

 นอกจำากน่� บรื่ษิัทัี่ สำานกังาน อว่ัาย จำำากดั ยงัเป็นผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ยอ่ย อก่ 4 บรื่ษิัทัี่ คอ่ บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก� เอฟแอนดบ์ ่จำำากดั 

บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก� ไบโอเที่ค็ จำำากดั บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก� รื่เ่ที่ล จำำากดั และ บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก� ไพน์แอปเปิ�ล จำำากดั

 คณะกรื่รื่มีการื่เหุ้น็ด�วัยกบัคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ จำง่นำาเสนอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิุมีผู้้�ถือ่หุุ้�นพจิำารื่ณาและแติ่งติั �งบรื่ษิัทัี่ สำานกังาน อว่ัาย 

จำำากดั เป็นผู้้�สอบบญัชิป่รื่ะจำำาป่ 2566 ของบรื่ษิัทัี่ฯ และพจิำารื่ณาอนุมีตัิคิา่สอบบญัชิจ่ำำานวัน 1,150,000 บาที่

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่แติ่งติั �ง นายณฐัวัฒุิ ิ สนัติเิพช็ิรื่ ผู้้�สอบบญัชิร่ื่บัอนุญาติ ที่ะเบย่นเลขที่่� 5730 

และ/หุ้รื่อ่ นางสาวัอศิุรื่าภรื่ณ์ วัสิทุี่ธิญิาณ ผู้้�สอบบญัชิร่ื่บัอนุญาติ เลขที่ะเบย่น 7480 และ/หุ้รื่อ่ นายพรื่อนนัติ ์กจิำนะวันัชิยั ผู้้�สอบบญัชิร่ื่บั

อนุญาติ เลขที่ะเบย่น 7792 จำากสำานกังาน อว่ัาย จำำากดั เป็นผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ฯและกำาหุ้นดคา่สอบบญัชิเ่ป็นเงนิ 1,150,000 บาที่ 

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีโดยการื่มีอบฉันัที่ะหุ้รื่อ่มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองและมีส่ทิี่ธิิ

ออกเสย่งลงคะแนน ติามีข�อบงัคบับรื่ษิัทัี่ฯ ข�อ 34.1

วาระท่ี่� 8  พิิจารณาอนุมติั้การแก�ไขข�อบงัคบัของบริษทัี่ ข�อท่ี่� 24, 30, 31, 32

 รายละเอ่ยดที่ั �วไป : เน่�องจำากพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่มีหุ้าชินจำำากดั (ฉับบัที่่� 4) พ.ศุ. 2565 ได�ปรื่ะกาศุในรื่าชิกจิำจำานุเบกษัา และมี ่

ผู้ลบงัคบัใชิ�ติั �งแติว่ันัที่่� 24 พฤษัภาคมี 2565 ที่่�ผู้า่นมีา มีก่ารื่ปรื่บัปรื่งุกฏหุ้มีายใหุ้�รื่องรื่บัการื่บรื่หิุ้ารื่จำดัการื่ ปรื่ะชิมุีด�วัยวัธิิก่ารื่ที่างอเิลก็ที่รื่อนิกส์

การื่นดัปรื่ะชิมุีใหุ้�ที่นัสมียั มีป่รื่ะสทิี่ธิภิาพ ลดภารื่ะคา่ใชิ�จำา่ยที่่�ไมีจ่ำำาเป็น และอำานวัยควัามีสะดวักใหุ้�แกผู่้้�ถือ่หุุ้�น เพ่�อใหุ้�ข�อบงัคบับรื่ษิัทัี่มีค่วัามี

สอดคล�องกบั พ.รื่.บ. บรื่ษิัทัี่ มีหุ้าชินจำำากดั ที่่�มีก่ารื่แก�ไขเพิ�มีเติมิีในป่ 2565 ดงักลา่วั จำง่เหุ้น็ควัรื่ใหุ้�นำาเสนอติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นของบรื่ษิัทัี่ 

พจิำารื่ณาอนุมีตัิกิารื่แก�ไขเปล่�ยนแปลงข�อบงัคบัของบรื่ษิัทัี่ข�อที่่� 24, 30, 31, และ32 โดยมีร่ื่ายละเอย่ด ดงัน่�

ค่าสอบบญัชุ่ 1,150,000 1,150,000

เท่ี่าเดิม

หุ้น่วัย: บาที่

2566 2565

-
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ข�อ 24. ในการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่ ใหุ้�ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่
หุ้รื่อ่ผู้้�ซ่�งได�รื่บัมีอบหุ้มีายสง่หุ้นงัสอ่นดัปรื่ะชิมุีไปยงักรื่รื่มีการื่ไมี่
น�อยกวัา่เจำด็วันัก่อนวันัปรื่ะชิมุี เวั�นแติ่ในกรื่ณจ่ำำาเป็นรื่บ่ดว่ันเพ่�อ
รื่กัษัาสทิี่ธิหิุ้รื่อ่ปรื่ะโยชิน์ของบรื่ษิัทัี่ จำะแจำ�งการื่นดัปรื่ะชิมุีโดยวัธิิ่
อ่�นและกำาหุ้นดวันัปรื่ะชิมุีใหุ้�เรื่ว็ักวัา่นั �นกไ็ด�

ข�อ 30. คณะกรื่รื่มีการื่ติ�องจำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นเป็นการื่
ปรื่ะชิมุีสามีญัปรื่ะจำำาป่ภายในส่�เดอ่นนบัแติ่วันัสิ�นสดุของรื่อบป่
บญัชิข่องบรื่ษิัทัี่
 การื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นครื่าวัอ่�นนอกจำากที่่�กลา่วัแล�วั ใหุ้�
เรื่ย่กวัา่การื่ปรื่ะชิมุีวัสิามีญั คณะกรื่รื่มีการื่จำะเรื่ย่กปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่
หุุ้�นเป็นการื่ปรื่ะชิมุีวัสิามีญั เมี่�อใดกไ็ด�สดุแติ่จำะเหุ้น็สมีควัรื่ หุ้รื่อ่ผู้้�
ถือ่หุุ้�นคนหุ้น่�งหุ้รื่อ่หุ้ลายคนซ่�งมีหุุ่้�นนบัรื่วัมีกนัได�ไมีน่�อยกวัา่รื่�อย
ละสบิของจำำานวันหุุ้�นที่่�จำำาหุ้น่ายได�ที่ั �งหุ้มีด อาจำรื่�องขอเป็นหุ้นงัสอ่
ใหุ้� คณะกรื่รื่มีการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีวัสิามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นเมี่�อใดกไ็ด� แติ่
ติ�องรื่ะบุเรื่่�องและเหุ้ตุิผู้ลในการื่ขอใหุ้�เรื่ย่กปรื่ะชิมุีไวั�ใหุ้�ชิดัเจำนใน
หุ้นงัสอ่ดงักลา่วัด�วัย ในกรื่ณเ่ชิน่น่�ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จำดัใหุ้�มีก่ารื่
ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นภายในส่�สบิหุ้�าวันันบัแติ่วันัที่่�ได�รื่บัหุ้นงัสอ่จำากผู้้�
ถือ่หุุ้�น
 ในกรื่ณท่ี่่�คณะกรื่รื่มีการื่ไมีจ่ำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีภายใน
กำาหุ้นดรื่ะยะเวัลาติามีวัรื่รื่คสอง  ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่ั �งหุ้ลายซ่�งเข�าชิ่�อกนั
หุ้รื่อ่ผู้้�ถือ่หุุ้�นคนอ่�นๆ รื่วัมีกนัได�จำำานวันหุุ้�นติามีที่่�บงัคบัไวั�นั �นจำะ
เรื่ย่กปรื่ะชิมุีเองกไ็ด�ภายในส่�สบิหุ้�าวันันบัแติ่วันัครื่บกำาหุ้นดรื่ะยะ
เวัลาติามีวัรื่รื่คสอง ในกรื่ณเ่ชิน่น่�ใหุ้�ถือ่วัา่เป็นการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น
ที่่�คณะกรื่รื่มีการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุี โดยบรื่ษิัทัี่ติ�องรื่บัผู้ดิชิอบคา่ใชิ�จำา่ย
อนัจำำาเป็นที่่�เกดิจำากการื่จำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีและอำานวัยควัามี
สะดวักติามีสมีควัรื่
 ในกรื่ณท่ี่่�ปรื่ากฎวัา่การื่ปรื่ะชิมุี ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เป็นการื่เรื่ย่ก
ปรื่ะชิมุีเพรื่าะผู้้�ถือ่หุุ้�นติามีวัรื่รื่คสามีครื่ั �งใด จำำานวันผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งมีา
รื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีไมีค่รื่บองคป์รื่ะชิมุีติามีที่่�กำาหุ้นดไวั�ในข�อ 33. ผู้้�ถือ่
หุุ้�นติามีวัรื่รื่คสามีติ�องรื่ว่ัมีกนัรื่บัผู้ดิชิอบชิดใชิ�คา่ใชิ�จำา่ยที่่�เกดิจำาก
การื่จำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีในครื่ั �งนั �นใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่

ข�อ 24. ในการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่ ใหุ้�ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่
หุ้รื่อ่ผู้้�ซ่�งได�รื่บัมีอบหุ้มีายสง่หุ้นงัสอ่นดัปรื่ะชิมุีไปยงักรื่รื่มีการื่ไมี่
น�อยกวัา่สามวันัก่อนวันัปรื่ะชิมุี เวั�นแติ่ในกรื่ณจ่ำำาเป็นรื่บ่ดว่ัน
เพ่�อรื่กัษัาสทิี่ธิหิุ้รื่อ่ปรื่ะโยชิน์ของบรื่ษิัทัี่ จำะแจำ�งการื่นดัปรื่ะชิมุี
โดยวิธ่ัที่างอิเลก็ที่รอนิกส ์หุ้รื่อ่โดยวัธิิอ่่�นและกำาหุ้นดวันัปรื่ะชิมุี
ใหุ้�เรื่ว็ักวัา่นั �นกไ็ด�
 เมื�อม่เหุ้ต้อุนัสมควรหุ้รือเพืิ�อรกัษาสิที่ธิัหุ้รือ
ประโยชุน์ของบริษทัี่ กรรมการต้ั �งแต่้สองคนข้�นไปจะร่วม
กนัร�องขอใหุ้�ประธัานกรรมการเร่ยกประชุมุคณะกรรมการ
ได� โดยต้�องระบเุรื�องและเหุ้ต้ผุู้ลท่ี่�จะเสนอใหุ้�ท่ี่�ประชุมุ
พิิจารณาไปด�วย ในกรณ่ท่ี่�ม่กรรมการต้ั �งแต่้สองคนข้�นไป
ร�องขอ ใหุ้�ประธัานกรรมการกำาหุ้นดวนัประชุมุภายในสิบส่�
วนันับแต่้วนัท่ี่�ได�รบัการร�องขอ
 ในกรณ่ท่ี่�ประธัานกรรมการไม่ดำาเนินการต้าม
วรรคสอง กรรมการซ้ึ่�งร�องขออาจร่วมกนัเร่ยกและกำาหุ้นด
วนัประชุมุคณะกรรมการเพืิ�อพิิจารณาเรื�องท่ี่�ร�องขอได�
ภายในสิบส่�วนันับแต่้วนัครบกำาหุ้นดระยะเวลาต้ามวรรค
สอง

ข�อ 30. คณะกรื่รื่มีการื่ติ�องจำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นเป็นการื่
ปรื่ะชิมุีสามีญัปรื่ะจำำาป่ภายในส่�เดอ่นนบัแติ่วันัสิ�นสดุของรื่อบป่
บญัชิข่องบรื่ษิัทัี่
 การื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นครื่าวัอ่�นนอกจำากที่่�กลา่วัแล�วั ใหุ้�
เรื่ย่กวัา่การื่ปรื่ะชิมุีวัสิามีญั คณะกรื่รื่มีการื่จำะเรื่ย่กปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่
หุุ้�นเป็นการื่ปรื่ะชิมุีวัสิามีญั เมี่�อใดกไ็ด�สดุแติ่จำะเหุ้น็สมีควัรื่ หุ้รื่อ่ผู้้�
ถือ่หุุ้�นคนหุ้น่�งหุ้รื่อ่หุ้ลายคนซ่�งมีหุุ่้�นนบัรื่วัมีกนัได�ไมีน่�อยกวัา่รื่�อย
ละสบิของจำำานวันหุุ้�นที่่�จำำาหุ้น่ายได�ที่ั �งหุ้มีด อาจำรื่�องขอเป็นหุ้นงัสอ่
ใหุ้� คณะกรื่รื่มีการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีวัสิามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นเมี่�อใดกไ็ด� แติ่
ติ�องรื่ะบุเรื่่�องและเหุ้ตุิผู้ลในการื่ขอใหุ้�เรื่ย่กปรื่ะชิมุีไวั�ใหุ้�ชิดัเจำนใน
หุ้นงัสอ่ดงักลา่วัด�วัย ในกรื่ณเ่ชิน่น่�ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จำดัใหุ้�มีก่ารื่
ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นภายในส่�สบิหุ้�าวันันบัแติ่วันัที่่�ได�รื่บัหุ้นงัสอ่จำากผู้้�
ถือ่หุุ้�น
 ในกรื่ณท่ี่่�คณะกรื่รื่มีการื่ไมีจ่ำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีภายใน
กำาหุ้นดรื่ะยะเวัลาติามีวัรื่รื่คสอง  ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่ั �งหุ้ลายซ่�งเข�าชิ่�อกนั
หุ้รื่อ่ผู้้�ถือ่หุุ้�นคนอ่�นๆ รื่วัมีกนัได�จำำานวันหุุ้�นติามีที่่�บงัคบัไวั�นั �นจำะ
เรื่ย่กปรื่ะชิมุีเองกไ็ด�ภายในส่�สบิหุ้�าวันันบัแติ่วันัครื่บกำาหุ้นดรื่ะยะ
เวัลาติามีวัรื่รื่คสอง โดยผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่�เร่ยกประชุมุดงักล่าวอาจส่ง
หุ้นังสือนัดประชุมุไปยงัผู้้�ถืือหุุ้�นโดยวิธ่ัการอิเลก็ที่รอนิกส์
กไ็ด� หุ้ากผู้้�ถืือหุุ้�นนั�นได�แจ�งความประสงคห์ุ้รือใหุ้�ความ
ยินยอมไว�แก่บริษทัี่หุ้รือคณะกรรมการต้ามท่ี่�กำาหุ้นดไว�ได� 
ต้ามหุ้ลกัเกณฑ์ท่์ี่�กฎหุ้มายกำาหุ้นด ในกรื่ณเ่ชิน่น่�ใหุ้�ถือ่วัา่
เป็นการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�คณะกรื่รื่มีการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุี โดยบรื่ษิัทัี่
ติ�องรื่บัผู้ดิชิอบคา่ใชิ�จำา่ยอนัจำำาเป็นที่่�เกดิจำากการื่จำดัใหุ้�มีก่ารื่
ปรื่ะชิมุีและอำานวัยควัามีสะดวักติามีสมีควัรื่

ข�อบงัคบัท่ี่�ขอเสนอใหุ้�ม่การแก�ไขเพิิ�มเติ้ม
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ข�อบงัคบับริษทัี่ฉบบัปัจจบุนั

ข�อ 31.ในการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จำดัที่ำาเป็น
หุ้นงัสอ่นดัปรื่ะชิมุีรื่ะบุสถืานที่่� วันั เวัลา รื่ะเบย่บวัารื่ะการื่ปรื่ะชิมุี 
และเรื่่�องที่่�จำะเสนอติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีพรื่�อมีด�วัยรื่ายละเอย่ดติามีสมีควัรื่ 
โดยรื่ะบุใหุ้�ชิดัเจำนวัา่เป็นเรื่่�องที่่�จำะเสนอเพ่�อที่รื่าบ เพ่�ออนุมีตัิ ิ
หุ้รื่อ่เพ่�อพจิำารื่ณาแล�วัแติ่กรื่ณ ่รื่วัมีที่ั �งควัามีเหุ้น็ของคณะ
กรื่รื่มีการื่ในเรื่่�องดงักลา่วั และจำดัสง่หุ้นงัสอ่ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่รื่าบไมี่
น�อยกวัา่เจำด็วันัก่อนวันัปรื่ะชิมุี และโฆษัณาคำาบอกกลา่วันดั
ปรื่ะชิมุีในหุ้นงัสอ่พมิีพต์ิดิติ่อกนัสามีวันัก่อนวันัปรื่ะชิมุีไมีน่�อย
กวัา่สามีวันั
 สถืานที่่�ที่่�จำะใชิ�ปรื่ะชิมุีติามีวัรื่รื่คหุ้น่�ง ติ�องติั �งอย้ใ่นที่�อง
ที่่�อนัเป็นที่่�ติั �งของสำานกังานใหุ้ญ่ของบรื่ษิัทัี่ หุ้รื่อ่สาขา หุ้รื่อ่
จำงัหุ้วัดัใกล�เคย่ง

ข�อ 32. ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีส่ทิี่ธิเิข�าปรื่ะชิมุีและออกเสย่งลงคะแนนในการื่
ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น แติ่จำะมีอบฉันัที่ะใหุ้�บุคคลอ่�นเข�าปรื่ะชิมุีและออก
เสย่งลงคะแนนแที่นกไ็ด�
 การื่มีอบฉันัที่ะใหุ้�ที่ำาเป็นหุ้นงัสอ่และลงลายมีอ่ชิ่�อผู้้�
มีอบฉันัที่ะ และมีอบแก่ปรื่ะธิานที่่�ปรื่ะชิมุี ณ สถืานที่่�ที่่�ปรื่ะชิมุี
ก่อนผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะเข�าปรื่ะชิมุี

 ในกรื่ณท่ี่่�ปรื่ากฎวัา่การื่ปรื่ะชิมุี ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เป็นการื่เรื่ย่ก
ปรื่ะชิมุีเพรื่าะผู้้�ถือ่หุุ้�นติามีวัรื่รื่คสามีครื่ั �งใด จำำานวันผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งมีา
รื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีไมีค่รื่บองคป์รื่ะชิมุีติามีที่่�กำาหุ้นดไวั�ในข�อ 33. ผู้้�ถือ่
หุุ้�นติามีวัรื่รื่คสามีติ�องรื่ว่ัมีกนัรื่บัผู้ดิชิอบชิดใชิ�คา่ใชิ�จำา่ยที่่�เกดิจำาก
การื่จำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีในครื่ั �งนั �นใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่

ข�อ 31.ในการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จำดัที่ำาเป็น
หุ้นงัสอ่นดัปรื่ะชิมุีรื่ะบุสถืานที่่� วันั เวัลา รื่ะเบย่บวัารื่ะการื่ปรื่ะชิมุี 
และเรื่่�องที่่�จำะเสนอติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีพรื่�อมีด�วัยรื่ายละเอย่ดติามีสมีควัรื่ 
โดยรื่ะบุใหุ้�ชิดัเจำนวัา่เป็นเรื่่�องที่่�จำะเสนอเพ่�อที่รื่าบ เพ่�ออนุมีตัิ ิ
หุ้รื่อ่เพ่�อพจิำารื่ณาแล�วัแติ่กรื่ณ ่รื่วัมีที่ั �งควัามีเหุ้น็ของคณะ
กรื่รื่มีการื่ในเรื่่�องดงักลา่วั และจำดัสง่หุ้นงัสอ่ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่รื่าบไมี่
น�อยกวัา่เจำด็วันัก่อนวันัปรื่ะชิมุี และโฆษัณาคำาบอกกลา่วันดั
ปรื่ะชิมุีในหุ้นงัสอ่พมิีพต์ิดิติ่อกนัสามีวันัก่อนวันัปรื่ะชิมุีไมีน่�อย
กวัา่สามีวันั โดยบริษทัี่อาจใชุ�วิธ่ัการโฆษณาที่างสื�อ
อิเลก็ที่รอนิกสแ์ที่นกไ็ด�ต้ามหุ้ลกัเกณฑ์ท่์ี่�กฎหุ้มายกำาหุ้นด
 สถืานที่่�ที่่�จำะใชิ�ปรื่ะชิมุีติามีวัรื่รื่คหุ้น่�ง ติ�องติั �งอย้ใ่น 
ที่�องที่่�อนัเป็นที่่�ติั �งของสำานกังานใหุ้ญ่ของบรื่ษิัทัี่ หุ้รื่อ่สาขา หุ้รื่อ่
จำงัหุ้วัดัใกล�เคย่ง ต้ามท่ี่�คณะกรรมการจะกำาหุ้นดกไ็ด� ในกรณ่
ท่ี่�การประชุมุผู้้�ถืือหุุ้�นครั �งใด ๆ เป็นการประชุมุผู้า่นสื�อ
อิเลก็ที่รอนิกส ์ใหุ้�ถืือว่าท่ี่�ต้ั �งสำานักงานใหุ้ญ่ของบริษทัี่เป็น
สถืานท่ี่�จดัการประชุมุ 

ข�อ 32. ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีส่ทิี่ธิเิข�าปรื่ะชิมุีและออกเสย่งลงคะแนนในการื่
ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น แติ่จำะมีอบฉันัที่ะใหุ้�บุคคลอ่�นเข�าปรื่ะชิมุีและออก
เสย่งลงคะแนนแที่นกไ็ด�
 การื่มีอบฉันัที่ะใหุ้�ที่ำาเป็นหุ้นงัสอ่และลงลายมีอ่ชิ่�อผู้้�
มีอบฉันัที่ะ และมีอบแก่ปรื่ะธิานที่่�ปรื่ะชิมุี ณ สถืานที่่�ที่่�ปรื่ะชิมุี
ก่อนผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะเข�าปรื่ะชิมุี การมอบฉันที่ะอาจดำาเนินการ
โดยวิธ่ัการที่างอิเลก็ที่รอนิกสแ์ที่นได� โดยต้�องใชุ�วิธ่ัการท่ี่�ม่
ความปลอดภยัและเชืุ�อถืือได�ว่าการมอบฉันที่ะนั�นได�
ดำาเนินการโดยผู้้�ถืือหุุ้�นต้ามหุ้ลกัเกณฑ์ท่์ี่�นายที่ะเบย่น
กำาหุ้นด

ข�อบงัคบัท่ี่�ขอเสนอใหุ้�ม่การแก�ไขเพิิ�มเติ้ม

 ความเหุ้น็คณะกรรมการ : ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นเหุ้น็สมีควัรื่อนุมีตัิแิก�ไขข�อบงัคบัของบรื่ษิัทัี่ ข�อที่่� 24, 30, 31, และ 32 เพ่�อใหุ้�สอดคล�อง

กบั พ.รื่.บ. มีหุ้าชินจำำากดั ที่่�มีก่ารื่แก�ไขเพิ�มีเติมิีในป่ 2565

 จำานวนเส่ยงท่ี่�ต้�องใชุ�เพืิ�อผู้า่นมติ้ : เสย่งไมีน่�อยกวัา่สามีในส่�ของจำำานวันเสย่งที่ั �งหุ้มีดของผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งมีาปรื่ะชิุมีและมีส่ทิี่ธิอิอก

เสย่งลงคะแนน ติามีพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่มีหุ้าชินจำำากดั พ.ศุ. 2535 มีาติรื่า 31
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ขอแสดงควัามีนบัถือ่

โดยคำาสั �งคณะกรื่รื่มีการื่

(นายลอ่ชิา พศิุษิัฐการื่)

รื่กัษัาการื่ปรื่ะธิานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่หิุ้ารื่

วาระท่ี่� 9  พิิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถื�าม่)

 บรื่ษิัทัี่ฯขอเรื่ย่นเชิญิที่า่นผู้้�ถือ่หุุ้�นเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิุมีติามีวันั เวัลา และสถืานที่่�ดงักล่าวัโดยพรื่�อมีเพรื่ย่งกนั หุ้ากที่า่นไมีส่ามีารื่ถืเข�า

ปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองได� บรื่ษิัทัี่ฯขอเชิญิชิวันใหุ้�ที่า่นรื่กัษัาสทิี่ธิกิารื่ออกเสย่งของที่า่นโดยการื่มีอบฉันัที่ะใหุ้�บคุคลอ่�นหุ้รื่อ่มีอบฉันัที่ะใหุ้�กรื่รื่มีการื่

อสิรื่ะเข�ารื่่วัมีปรื่ะชิุมีแที่นติามีแบบหุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะที่่�ได�สง่มีาพรื่�อมีจำดหุ้มีายน่� (เอกสารื่แนบ 4) ซ่�งที่่านสามีารื่ถืกำาหุ้นดที่ศิุที่างการื่ลง

คะแนนเสย่งของผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะได�

 บรื่ษิัทัี่ฯได�จำดัสง่ข�อบงัคบัของบรื่ษิัทัี่ฯ หุ้มีวัดที่่� 5 เรื่่�องการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น (เอกสารื่แนบ 5) คำาชิ่�แจำงวัธิิก่ารื่มีอบฉันัที่ะ การื่ลงที่ะเบย่น

การื่แสดงหุ้ลกัฐานแสดงตินเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีและการื่ออกเสย่งลงคะแนนในการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น (เอกสารื่แนบ 6) นโยบายควัามีเป็นสว่ันติวััของ

ผู้้�ลงที่นุและผู้้�ถือ่หุุ้�น (เอกสารื่แนบ 7) และ แผู้นที่่�สถืานที่่�จำดัปรื่ะชิมุี (เอกสารื่แนบ 8) มีาพรื่�อมีหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุีน่�เพ่�อเป็นข�อมีล้สำาหุ้รื่บั 

ผู้้�ถือ่หุุ้�นได�ปฏบิตัิใินการื่เข�าปรื่ะชิมุีได�อยา่งเรื่ย่บรื่�อยถืก้ติ�อง

 หุ้ากที่า่นผู้้�ถือ่หุุ้�นมีข่�อสงสยัเก่�ยวักบัการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯ และข�อมีล้ของวัารื่ะติ่าง ๆ สามีารื่ถืสง่ คำาถืามีล่วังหุ้น�าก่อนการื่

ปรื่ะชิมุีมีายงัเลขานุการื่บรื่ษิัทัี่ฯ ที่างโที่รื่สารื่หุ้มีายเลข 0 2271 4304 หุ้รื่อ่ 0 2271 1600 หุ้รื่อ่ที่าง e –mail investors@tipco.net 

 ในวันัปรื่ะชิมุีที่า่นผู้้�ถือ่หุุ้�นและผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะสามีารื่ถืลงที่ะเบย่นเพ่�อเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีได�ติั �งแติ่เวัลา 8.00 น. เป็นติ�นไป  

 กำาหุ้นดรื่ายชิ่�อผู้้�ถือ่หุุ้�น(Record Date) ที่่�มีส่ทิี่ธิเิข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2566 ในวันัพธุิที่่� 8 มีน่าคมี 2566

 ที่ั �งน่�สทิี่ธิใินการื่ได�รื่บัเงนิปันผู้ล ยงัมีค่วัามีไมีแ่น่นอน เน่�องจำากติ�องรื่อการื่อนุมีตัิจิำากที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2566

หุ้มายเหุ้ต้ ุ 1. ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีค่วัามีปรื่ะสงคจ์ำะขอรื่บัรื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรื่ป้เอกสารื่กรื่ณุาติดิติ่อที่าง 

  โที่รื่ศุพัที่ห์ุ้มีายเลข 02 273 6200 ติ่อ 7803 e-mail kullakarn@tipco.net 

  2. ผู้้�ถือ่หุุ้�นสามีารื่ถืดหุ้้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นและเอกสารื่ปรื่ะกอบการื่ปรื่ะชิมุีในเวับ็ไซติข์องบรื่ษิัทัี่ฯ

  www.tipco.net ได�ติั �งแติ่วันัที่่� 7 มีน่าคมี 2566 ก่อนการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น 30 วันั

  3. งดแจำกของที่่�รื่ะลก่สำาหุ้รื่บัการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นในครื่ั �งน่�

เลขานุการื่บรื่ษิัทัี่ฯ

โที่รื่ 02 273 6200 ติ่อ 7803

ฝ่่ายนกัลงที่นุสมัีพนัธิ์

โที่รื่ 02 273 6886
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 ปรื่ะชิมุีเมี่�อวันัพฤหุ้สบดท่ี่่� 7 เมีษัายน 2565 ณ หุ้�องปรื่ะชิมุีสำานกังานใหุ้ญ่ของบรื่ษิัทัี่ฯ ชิั �น 5 หุ้�อง Auditorium อาคารื่ที่ปิโก� 1 

เลขที่่� 118/1 ถืนนพรื่ะรื่ามี 6 แขวังพญาไที่ เขติพญาไที่ กรื่งุเที่พมีหุ้านครื่

เริ�มประชุมุเวลา 10.00 น.

นางสาวัลกัษัณา ที่รื่พัยส์าครื่ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ เป็นปรื่ะธิานที่่�ปรื่ะชิมุี ได�กลา่วัติ�อนรื่บัผู้้�ถือ่หุุ้�น และแถืลงวัา่

 • มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเอง จำำานวัน 23 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 222,185,471 หุุ้�น คดิเป็นรื่�อยละ 46.0412

 • มีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุีแที่น จำำานวัน 9 รื่าย  ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 53,780,236 หุุ้�น คดิเป็นรื่�อยละ 11.1443 

 • มีอบฉันัที่ะใหุ้�กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะปรื่ะชิมุีแที่น จำำานวัน 10 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 5,078,082 หุุ้�น คดิเป็นรื่�อยละ1.052

 รื่วัมีผู้้�เข�าปรื่ะชิมุีที่ั �งสิ�น 42 รื่าย จำำานวันหุุ้�นที่่�ถือ่รื่วัมีกนั 281,043,789 หุุ้�น คดิเป็นรื่�อยละ58.2378 ของหุุ้�นที่่�จำำาหุ้น่ายได�แล�วัที่ั �งสิ�น

จำำานวัน 482,579,640 หุุ้�น ครื่บเป็นองคป์รื่ะชิมุีติามีกฎหุ้มีายและข�อบงัคบัข�อ 33 ของบรื่ษิัทัี่ฯ ซ่�งกำาหุ้นดวัา่จำะติ�องมีผู่้้�ถือ่หุุ้�นและผู้้�รื่บัมีอบ

ฉันัที่ะจำากผู้้�ถือ่หุุ้�น มีาปรื่ะชิมุีไมีน่�อยกวัา่ 25 คน หุ้รื่อ่ไมีน่�อยกวัา่ก่�งหุ้น่�งของจำำานวันผู้้�ถือ่หุุ้�นที่ั �งหุ้มีด และติ�องถือ่หุุ้�นนบัรื่วัมีกนัไมีน่�อยกวัา่ 1 

ใน 3 ของจำำานวันหุุ้�นที่่�จำำาหุ้น่ายได�ที่ั �งหุ้มีด

ปรื่ะธิานฯ ได�แนะนำากรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯ ที่่�เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี ดงัน่�

1. นางสาวัลกัษัณา ที่รื่พัยส์าครื่ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

2. พลอากาศุเอกพงศุธิรื่ บวััที่รื่พัย ์ รื่องปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ / กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ

3. นายไพศุาล พงษัป์รื่ะยร้ื่  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ / ปรื่ะธิานคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น / กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

4. นายชิลติิ ลมิีปนะเวัชิ  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ

5. นางอจัำฉัรื่า ปรื่ช่ิา  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ / กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น /กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

    ซ่�งที่า่นจำะเป็นพยานในการื่นบัคะแนน

6. นางอนุรื่ตัิน์ เที่ย่มีที่นั  กรื่รื่มีการื่

7. นายสทิี่ธิลิาภ ที่รื่พัยส์าครื่ กรื่รื่มีการื่

8. นายสรุื่เชิษัฐ ์ที่รื่พัยส์าครื่  กรื่รื่มีการื่/กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

9. นายกฤษัฎิ � เศุรื่ษัฐนิ  กรื่รื่มีการื่

10. นายยงสทิี่ธิิ � โรื่จำน์ศุรื่กุ่ล  ปรื่ะธิานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่หิุ้ารื่

 นายวัริื่ชัิ ไพรื่ชัิพบิล้ย ์กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ/ปรื่ะธิานคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ ติดิภารื่ะกจิำเดนิที่างไปติา่งปรื่ะเที่ศุจำง่ไมีส่ามีารื่ถืมีาเข�ารื่ว่ัมี

ปรื่ะชิมุีได�รื่วัมีจำำานวันกรื่รื่มีการื่ที่่�เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีที่ั �งหุ้มีด 10 คน คดิเป็นสดัสว่ันของกรื่รื่มีการื่ที่่�เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี = 91% ของกรื่รื่มีการื่ที่ั �งหุ้มีด

ปรื่ะธิานฯ ได�แนะนำาผู้้�บรื่หิุ้ารื่ ที่่�เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี ดงัน่�

 นายลอ่ชิา พศิุษิัฐการื่  ปรื่ะธิานเจำ�าหุ้น�าที่่�ด�านการื่เงนิ

ปรื่ะธิานฯ ได�แนะนำาผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ สำานกังานอว่ัาย จำำากดั ที่่�เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี  ดงัน่�

 นายณฐัวัฒุิ ิสนัติเิพช็ิรื่  ผู้้�สอบบญัชิ่

 นางสาวักมีลชินก ศุรื่ด่อนจำนัที่รื่ ์ ผู้้�แที่นจำากบรื่ษิัทัี่ สำานกังานอว่ัาย จำำากดั ซ่�งรื่ว่ัมีเป็นพยานในการื่นบัคะแนนในครื่ั �งน่�

เอกสารื่แนบ 1

รายงานการประชุมุสามญัผู้้�ถืือหุุ้�น

ประจำาป่ 2565

บริษทัี่ ทิี่ปโก�ฟูด้ส ์จำากดั (มหุ้าชุน)
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 • ในการื่ปรื่ะชิมุีครื่ั �งน่� เพ่�อป�องกนัควัามีเส่�ยงในการื่แพรื่ร่ื่ะบาดของเชิ่�อไวัรื่สัโควัดิ-19 ของดการื่ถืามีคำาถืามีผู้า่นไมีโครื่โฟนรื่ว่ัมีกนั 

ซ่�งบรื่ษิัทัี่ฯได�แจำ�งใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีค่ำาถืามี สามีารื่ถืสง่คำาถืามีลว่ังหุ้น�ากอ่นวันัปรื่ะชิมุีมีายงัอเ่มีล ์investors@tipco.net หุ้รื่อ่สามีารื่ถืเขย่นคำาถืามี

มีอบใหุ้�กบัเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่ษิัทัี่ฯ ในวันัปรื่ะชิมุี ที่างบรื่ษิัทัี่ฯจำะบนัที่ก่คำาถืามีและคำาติอบไวั�ในรื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุี โดยจำะเผู้ยแพรื่ร่ื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุี

ผู้า่นเวับ็ไซติข์องบรื่ษิัทัี่ฯ

 • ปรื่ะธิานฯได�แจำ�งใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีที่รื่าบถืง่วัธิิป่ฏบิตัิใินการื่ปรื่ะชิมุีวัา่ บรื่ษิัทัี่ฯได�ใชิ�รื่ะบบ Barcode มีาชิว่ัยในการื่ลงที่ะเบย่นและออก

เสย่งเพ่�อใหุ้�สะดวักรื่วัดเรื่ว็ั ขอใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นและผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะลงคะแนนเหุ้น็ด�วัย ไมีเ่หุ้น็ด�วัย หุ้รื่อ่งดออกเสย่งในบตัิรื่ลงคะแนน และลงลายมีอ่

ชิ่�อกำากบั สว่ันผู้้�ที่่�รื่บัมีอบฉันัที่ะมีาโดยมีก่ารื่ลงคะแนนเสย่งไวั�เรื่ย่บรื่�อยแล�วั จำะไมีไ่ด�รื่บับตัิรื่ลงคะแนน

 • ในการื่นบัคะแนน เพ่�อควัามีรื่วัดเรื่ว็ัจำะเรื่ย่กเกบ็เฉัพาะบตัิรื่ลงคะแนนไมีเ่หุ้น็ด�วัยและงดออกเสย่ง สว่ันคะแนนเหุ้น็ด�วัยจำะนบัจำาก

จำำานวันเสย่งที่่�เข�าปรื่ะชิมุี หุ้กัด�วัยคะแนนไมีเ่หุ้น็ด�วัยและงดออกเสย่งเมี่�อปรื่ะชิมุีเสรื่จ็ำขอใหุ้�สง่บตัิรื่ลงคะแนนเหุ้น็ด�วัยที่กุใบ เพ่�อใหุ้�หุ้ลกัฐาน

การื่ปรื่ะชิมุีสมีบร้ื่ณ์

 • การื่นบัคะแนนเสย่ง นบั 1 หุุ้�น เที่า่กบั 1 เสย่ง ในกรื่ณท่ี่่�มีก่ารื่ลงคะแนนเสย่งมีากกวัา่หุ้น่�งชิอ่งจำะถือ่เป็นบตัิรื่เสย่ และในการื่รื่วัมีคะแนน 

ได�มีอบหุ้มีายใหุ้�นางอจัำฉัรื่า ปรื่ช่ิา กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ ที่ำาการื่นบัคะแนนรื่ว่ัมีกบันางสาวักมีลชินก ศุรื่ด่อนจำนัที่รื่ ์ ผู้้�แที่นจำากบรื่ษิัทัี่ สำานกังาน 

อว่ัาย จำำากดั และเจำ�าหุ้น�าที่่�ของบรื่ษิัทัี่ฯ

 • การื่ปรื่ะชิมุีได�บนัที่ก่วัด่ทิี่ศัุน์ไวั�เป็นหุ้ลกัฐาน 

 • ปรื่ะธิานฯได�แจำ�งใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีที่รื่าบวัา่ บรื่ษิัทัี่ฯได�แจำ�งผู้า่นติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ยใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นเสนอเรื่่�องเพ่�อบรื่รื่จำเุป็นวัารื่ะ 

ในการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นได�ที่างเวับ็ไซติ ์www.tipco.net ของบรื่ษิัทัี่ฯ รื่ะหุ้วัา่งวันัที่่� 30 พฤศุจำกิายน 2564 ถืง่วันัที่่� 31 มีกรื่าคมี 2565 แติ่ไมีม่ี ่

ผู้้�ถือ่หุุ้�นเสนอเรื่่�องใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่พจิำารื่ณา

 • ปรื่ะธิานฯ ได�แจำ�งใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีที่รื่าบวัา่ ที่างบรื่ษิัทัี่ฯได�รื่บัจำดหุ้มีายเวัย่นจำาก “กลติ” การื่รื่ณรื่งคง์ดแจำกของชิำารื่ว่ัยในการื่ปรื่ะชิมุี 

ผู้้�ถือ่หุุ้�น ในป่น่�บรื่ษิัทัี่ฯจำง่ขออนุญาติงดแจำกของชิำารื่ว่ัยในการื่ปรื่ะชิุมีครื่ั �งน่� ติามีที่่�ได�แจำ�งในหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิุมีเชิญิสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 

2565 แล�วั

 • ปรื่ะธิานฯ ได�แจำ�งใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีที่รื่าบวัา่ ที่างติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย ได�พฒัินารื่ะบบเพ่�อใหุ้�บรื่ษิัทัี่จำดที่ะเบย่นในติลาด

หุ้ลกัที่รื่พัยฯ์ สง่รื่ายงานปรื่ะจำำาป่ในรื่ป้แบบอเิลก็ที่รื่อนิกสผ์ู้า่นรื่หุ้สัควิัอารื่ใ์หุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นสามีารื่ถืเรื่ย่กดข้�อมีล้ได�อยา่งสะดวัก และ รื่วัดเรื่ว็ั และ

ในการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นครื่ั �งน่� บรื่ษิัทัี่ฯได�เลอ่กการื่สง่รื่ายงานปรื่ะจำำาป่ผู้า่นรื่หุ้สัควิัอารื่ ์ ซ่�งได�แนบวัธิิข่ ั �นติอนการื่ดาวัน์โหุ้ลดข�อมีล้ติามีที่่�ได�แจำ�ง

ในหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุี

ปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�พลอากาศุเอกพงศุธิรื่ บวััที่รื่พัย ์ รื่องปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ เป็นผู้้�ดำาเนินการื่ปรื่ะชิมุีติ่อ รื่องปรื่ะธิานฯ ได�ดำาเนินการื่ปรื่ะชิมุีติามี

รื่ะเบย่บวัารื่ะดงัติ่อไปน่�

วาระท่ี่� 1  พิิจารณารบัรองรายงานการประชุมุสามญัผู้้�ถืือหุุ้�นประจำาป่ 2564 เมื�อวนัท่ี่� 9 เมษายน 2564

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงวัา่ บรื่ษิัทัี่ฯ ได�จำดัปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2564 เมี่�อวันัที่่� 9 เมีษัายน 2564 และจำดัที่ำารื่ายงานการื่

ปรื่ะชิมุีสง่ใหุ้�ติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย และกรื่ะที่รื่วังพาณชิิย ์ในเวัลาที่่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นด รื่วัมีที่ั �งได�เผู้ยแพรื่ใ่นเวับ็ไซติ ์www.tipco.net  

และได�สง่สำาเนารื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีใหุ้�กบัผู้้�ถือ่หุุ้�นพรื่�อมีหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุี

 คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯได�พจิำารื่ณาแล�วัเหุ้น็วัา่รื่ายงานน่�ถืก้ติ�องครื่บถื�วัน ผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่รื่บัรื่อง

 รื่องปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นพจิำารื่ณาลงคะแนนเสย่ง และได�แจำ�งวัา่จำำานวันเสย่งที่่�ติ�องใชิ�เพ่�อเป็นมีติขิองที่่�ปรื่ะชิมุี คอ่คะแนนเสย่ง

ข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งลงคะแนนผู้้�ถือ่หุุ้�นที่กุที่า่นมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งลงคะแนน

 ในการื่ปรื่ะชิมุีวัารื่ะน่� มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุีเพิ�มีเติมิี 2 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 104,000 หุุ้�น ที่ำาใหุ้�มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุี

รื่วัมี 44 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมี 281,147,789 หุุ้�น

มติ้ท่ี่�ประชุมุ ท่ี่�ประชุมุได�พิิจารณาแล�ว ม่มติ้รบัรองรายงานการประชุมุสามญัผู้้�ถืือหุุ้�นประจำาป่ 2564 เมื�อวนัท่ี่� 9 เมษายน 2564  

  ด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

  เหุ้น็ด�วย  281,147,789 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

  ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

  งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

  บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000
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วาระท่ี่� 2  รายงานผู้ลการดำาเนินงานของบริษทัี่ฯในรอบป่ท่ี่�ผู้า่นมา

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงต่ิอที่่�ปรื่ะชิมุีวัา่ รื่ายงานผู้ลการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯ ในป่ที่่�ผู้า่นมีาได�พมิีพไ์วั�ในรื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2564 และ

ในสรื่ปุข�อมีล้ที่างการื่เงนิติามีเอกสารื่แนบ 3 ที่่�ได�จำดัสง่ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นพรื่�อมีหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุี

 รื่องปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�นายยงสทิี่ธิิ � โรื่จำน์ศุรื่กุ่ล ปรื่ะธิานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่หิุ้ารื่ รื่ายงานสารื่ะสำาคญัใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีที่รื่าบ ดงัน่�

โครงสร�างกลุ่มบริษทัี่ ณ 31 ธันัวาคม 2564

บมีจำ.ที่ปิโก�ฟ้ดส์

23.7% (บรื่ษิัทัี่รื่ว่ัมี)

งบการื่เงนิเฉัพาะกจิำการื่

100%100% 100%

12%

87.8%

บจำ.ที่ปิโก�
ไบโอเที่ค็

บจำ.ที่ปิโก�
ไพน์แอปเปิ�ล

บจำ.ที่ปิโก� 
เอฟแอนดบ์่

บมีจำ.ที่ปิโก�
แอสฟัลที่์

บจำ.ที่ปิโก�
รื่เ่ที่ล

ธัรุกิจเครื�องดื�ม 

 ยอดขายในปรื่ะเที่ศุลดลง จำากกำาลงัซ่�อภายในปรื่ะเที่ศุที่่�ชิะลอติวััลงและสถืานการื่ณ์ COVID-19 โดยเฉัพาะชิอ่งที่าง Modern Trade 

และ Food Service ในขณะที่่�ยอดการื่สง่ออกยงัคงที่รื่งติวัั

   ต้ลาดนำ�าผู้ลไม�พิร่เม่�ยม มีม่ีล้คา่ 3,166 ล�านบาที่ ลดลง 3% นำ�าผู้ลไมี�ที่ปิโก� มีส่ว่ันแบง่ที่างการื่ติลาดที่่�รื่�อยละ 23 (อนัดบั 1) 

     ต้ลาดนำ�าแร่โดยรวม มีม่ีล้คา่ 3,207 ล�านบาที่ ลดลง 6% นำ�าแรื่อ่อรื่า มีส่ว่ันแบง่ที่างการื่ติลาดที่่�รื่�อยละ18 (อนัดบั 4)

ธัรุกิจผู้ลิต้ภณัฑ์จ์ากพืิชุ ผู้กั และผู้ลไม� 

 1. ผู้ลิต้ภณัฑ์ผ์ู้ลไม�แปรรป้ ยอดขายเพิ�มีข่�นจำากรื่าคาขายที่่�ปรื่บัติวััสง้ข่�น ในขณะที่่�ปรื่มิีาณการื่สง่ออกใกล�เคย่งกบัป่ก่อน

 2. ผู้ลิต้ภณัฑ์ส์บัปะรดหุ้อมสวุรรณ ยอดขายลดลงจำากปรื่มิีาณผู้ลผู้ลติิลดลง เน่�องจำากเกดิการื่เปล่�ยนแปลงของสภาพภม้ีอิากาศุ

 3. ผู้ลิต้ภณัฑ์ส์มนุไพิร ยอดขายเพิ�มีข่�นจำากผู้ลติิภณัฑ์ใ์หุ้มี ่ได�แก ่ฟ�าที่ะลายโจำรื่สกดัแคปซล้ติรื่าที่ปิโก� จำากสถืานกาณ์ COVID-19  

 4. ผู้ลิต้ภณัฑ์ส์ารสกดั รื่ายได�เพิ�มีข่�น จำากปรื่มิีาณการื่สง่ออกที่่�เพิ�มีข่�น

ธัรุกิจอื�นๆ

 ธัรุกิจค�าปล่ก Squeeze by Tipco จำากสถืานการื่ณ์ COVID-19 ที่่�รื่นุแรื่งข่�น จำง่พยายามีรื่กัษัายอดขายใหุ้�ที่รื่งติวัั

กลยทุี่ธัธ์ัรุกิจ – ป่ 2565 

ธัรุกิจเครื�องดื�ม เน�นสรื่�างยอดขายผู้ลติิภณัฑ์เ์ดมิีและออกสนิค�าใหุ้มี ่ เพ่�อติอบสนองควัามีติ�องการื่ของผู้้�บรื่โิภคใหุ้�หุ้ลากหุ้ลายกลุม่ีมีากข่�น 

และขยายชิอ่งที่างจำำาหุ้น่ายที่ั �ง Offline, Online, Modern Trade, General Trade

ธัรุกิจผู้ลิต้ภณัฑ์ผ์ู้ลไม�แปรรป้ สรื่�างสมีดลุของปรื่มิีาณการื่ผู้ลติิ ติ�นที่นุวัตัิถุืดบิและรื่าคาขายเพ่�อรื่กัษัามีารื่จ์ำิ�น ด�วัยการื่ที่ำา Contract Farming 

และ Smart Farming และเน�นขายแติ่ลก้ค�ากลุม่ี Premium

ธัรุกิจผู้ลิต้ภณัฑ์ส์มนุไพิร พฒัินาผู้ลติิภณัฑ์ใ์หุ้มีท่ี่่�มีค่ณุภาพ, สรื่รื่พคณุ และปรื่มิีาณสารื่สำาคญัที่่�มีค่วัามีเข�มีข�นสง้ รื่วัมีที่ั �งพฒัินาการื่จำดั

จำำาหุ้น่ายผู้า่นชิอ่งที่างออนไลน์ และรื่�านขายยาชิั �นนำา โรื่งพยาบาล ฯลฯ

ธัรุกิจค�าปล่ก เพิ�มีการื่ติลาดและเพิ�มียอดขายจำากสนิค�าใหุ้มี ่ โดยเฉัพาะในหุ้มีวัดอาหุ้ารื่ และ Plant Based และเพิ�มีบรื่กิารื่แบบ Food 

Delivery มีากข่�น 

นโยบายเก่�ยวกบัการต่้อต้�านการที่จุริต้คอรร์ปัชุนัของบริษทัี่ฯ

 - ในป่ที่่�ผู้า่นมีาได�จำดัใหุ้�มีก่ารื่อบรื่มีนโยบายการื่ติ่อติ�านการื่ที่จุำรื่ติิคอรื่ร์ื่ปัชินัใหุ้�แก่พนกังานใหุ้มี ่และบรื่รื่จำใุนค้ม่ีอ่พนกังาน รื่วัมีที่ั �ง

จำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะเมีนิผู้ลกำากบัดแ้ล และติดิติามีการื่ปฏบิตัิอิยา่งสมีำ�าเสมีอ ติลอดจำนส่�อสารื่แนวัปฏบิตัิ ิใหุ้�ควัามีรื่้�ผู้า่นชิอ่งที่างของบรื่ษิัทัี่ฯอยา่ง

ติ่อเน่�อง

 - บรื่ษิัทัี่ฯได�รื่บัปรื่ะกาศุน่ยบตัิรื่รื่บัรื่องฐานะเป็นสมีาชิกิแนวัรื่ว่ัมีปฏบิตัิขิองภาคเอกชินไที่ยในการื่ติ่อติ�านการื่ที่จุำรื่ติิในป่ 2563 และ

จำะครื่บกำาหุ้นดในเดอ่นสงิหุ้าคมี พ.ศุ. 2565 บรื่ษิัทัี่ฯ กำาลงัดำาเนินการื่ขอติ่ออายปุรื่ะกาศุน่ยบตัิรื่น่� ภายในเดอ่นมีถุิืนายน พ.ศุ. 2565

รื่องปรื่ะธิานฯ แจำ�งใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีที่รื่าบวัา่ วัารื่ะน่�เป็นวัารื่ะแจำ�งเพ่�อที่รื่าบ
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มติ้ท่ี่�ประชุมุ ท่ี่�ประชุมุรบัที่ราบรายงานผู้ลการดำาเนินงานของบริษทัี่ฯ ในป่ 2564

วาระท่ี่� 3  พิิจารณาอนุมติั้งบการเงินท่ี่�ได�รบัการต้รวจสอบแล�วสิ�นสดุ ณ วนัท่ี่� 31 ธันัวาคม 2564

 รื่องปรื่ะธิานฯเสนอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีพจิำารื่ณาอนุมีตัิงิบการื่เงนิปรื่ะจำำาป่ 2564 สิ�นสดุ ณ วันัที่่� 31 ธินัวัาคมี 2564 ซ่�งแสดงไวั�ในรื่ายงาน

ปรื่ะจำำาป่ 2564 และ สรื่ปุข�อมีล้ที่างเงนิติามีเอกสารื่แนบ 3 ที่่�ได�จำดัสง่ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นพรื่�อมีหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุีแล�วั

 คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ฯมี่ควัามีเหุ้็นวั่า ผู้้�ถื่อหุุ้�นสมีควัรื่อนุมีตัิิงบการื่เงินที่่�ได�รื่บัการื่ติรื่วัจำสอบแล�วัปรื่ะจำำาป่ 2564 สิ�นสุด 

ณ วันัที่่� 31 ธินัวัาคมี 2564 น่� เพรื่าะมีค่วัามีสมีบร้ื่ณ์และถื้กติ�องติามีหุ้ลกัการื่บญัชิท่ี่่�รื่บัรื่องโดยที่ั �วัไป และเปิดเผู้ยข�อมีล้อยา่งเพย่งพอ  

ผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ฯได�ติรื่วัจำสอบและรื่บัรื่องแบบไมีม่ีเ่ง่�อนไขอก่ที่ั �งได�รื่บัการื่สอบที่านจำากคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ และได�ผู่้านการื่พจิำารื่ณา

จำากคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯแล�วั

 ปรื่ะธิานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่หิุ้ารื่ ได�รื่ายงานสารื่ะสำาคญัของงบแสดงฐานะการื่เงนิและงบกำาไรื่ขาดทีุ่นเบด็เสรื่จ็ำของบรื่ษิัทัี่ฯ และบรื่ษิัทัี่ฯ

ยอ่ย ป่ 2564 เปรื่ย่บเที่ย่บกบัป่ 2563 ดงัน่�

(หุ้น่วัย : ล�านบาที่)งบแสดงฐานะการเงิน

สนิที่รื่พัยห์ุ้มีนุเวัย่น 
สนิที่รื่พัยไ์มีหุ่้มีนุเวัย่น
สินที่รพัิยร์วม
หุ้น่�สนิหุ้มีนุเวัย่น 
หุ้น่�สนิไมีหุ่้มีนุเวัย่น 
หุ้น่�สินรวม 
กำาไรื่สะสมี
ที่นุจำดที่ะเบย่นและองคป์รื่ะกอบอ่�นของสว่ันของผู้้�หุุ้�น
รวมส่วนของผู้้�ถืือหุุ้�น 

2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพิาะกิจการ

25642563 2563

981
5,506
6,487
1,601

666
2,267
4,197

23
4,220

524
2,805
3,329

682
331

1,013
1,833

483
2,316

1,120
5,318
6,438
1,528

509
2,037
4,195

206
4,401

499
2,819
3,318

724
406

1,130
1,705

483
2,188
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งบกำาไรขาดที่นุเบด็เสรจ็

 รื่องปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นพจิำารื่ณาลงคะแนนเสย่ง  และได�แจำ�งวัา่จำำานวันเสย่งที่่�ติ�องใชิ�เพ่�อเป็นมีติขิองที่่�ปรื่ะชิมุีคอ่คะแนนเสย่ง

ข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่ง ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่กุที่า่นมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งลงคะแนน

 ในการื่ปรื่ะชิมุีวัารื่ะน่� ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีเพิ�มีด�วัยตินเอง และมีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุี รื่วัมี 1 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 20,000 หุุ้�น

ที่ำาใหุ้�มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 45 รื่ายถือ่หุุ้�นรื่วัมี 281,167,789 หุุ้�น

มติ้ท่ี่�ประชุมุ ท่ี่�ประชุมุได�พิิจารณาแล�ว ม่มติ้อนุมติั้งบการเงินท่ี่�ได�รบัการต้รวจสอบแล�ว สิ�นสดุ ณ วนัท่ี่� 31 ธันัวาคม 2564 ด�วย 

  คะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

  เหุ้น็ด�วย  281,167,789 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

  ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

  งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

  บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

รายได�จากการขาย
รื่ายได�อ่�น
รวมรายได�
ค่าใชุ�จ่าย
ติ�นที่นุขาย
คา่ใชิ�จำา่ยในการื่ขายและจำดัจำำาหุ้น่าย
คา่ใชิ�จำา่ยในการื่บรื่หิุ้ารื่
อ่�น ๆ 
รวมค่าใชุ�จ่าย
กำาไร(ขาดที่นุ)จากการดำาเนินงาน
สว่ันแบง่กำาไรื่ (ขาดที่นุ) จำากเงนิลงที่นุติามีวัธิิส่ว่ันได�เสย่
รื่ายได�ที่างการื่เงนิ
ติ�นที่นุที่างการื่เงนิ
กำาไรก่อนค่าใชุ�จ่ายภาษ่เงินได� 
ผู้ลปรื่ะโยชิน์(คา่ใชิ�จำา่ย)ภาษัเ่งนิได�
กำาไรสำาหุ้รบังวด

2,500 
75 

2,575 
 

2,064 
311 
477 
24 

2,876 
(300)
836 

0.052 
(50)
485 
(3) 

481

2,428 
96

2,524
 

1,835 
332 
408 
16 

2,592 
(68)
520 
0.02 
(38)
413 
15 

428 

295
619
914

184 
 72 

 163 
(0.3)
 348 
 566 

-
 12 

 (26)
 552 
 0.2 
 552 

255
603
858

 173 
-

 179 
163

 516 
 341 

-
 9 

 (32)
 319 
 (1)

 317 

(หุ้น่วัย : ล�านบาที่)

2564

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพิาะกิจการ

25642563 2563
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วาระท่ี่� 4  พิิจารณาอนุมติั้การจดัสรรกำาไรและจ่ายเงินปันผู้ลประจำาป่ 2564

  รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงติ่อที่่�ปรื่ะชิมุี ดงัน่�

การพิิจารณาจดัสรรกำาไร

• ติามีพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่ฯมีหุ้าชินจำำากดั  บรื่ษิัทัี่ฯ ติ�องจำดัสรื่รื่กำาไรื่สทุี่ธิปิรื่ะจำำาป่ไวั�เป็นที่นุสำารื่องไมีน่�อยกวัา่รื่�อยละ 5 ของกำาไรื่

สทุี่ธิ ิหุ้กัด�วัยยอดเงนิขาดที่นุสะสมียกมีา (ถื�ามี)่ จำนกวัา่ที่นุสำารื่องจำะมีจ่ำำานวันไมีน่�อยกวัา่รื่�อยละ 10 ของที่นุจำดที่ะเบย่น  

• บรื่ษิัทัี่ฯมีท่ี่นุสำารื่องครื่บถื�วันติามีที่่�กฎหุ้มีายกำาหุ้นดแล�วัคอ่จำำานวัน 50 ล�านบาที่

การพิิจารณาจ่ายเงินปันผู้ล

• บรื่ษิัทัี่ฯมีน่โยบายจำา่ยเงนิปันผู้ลไมีน่�อยกวัา่ 1 ใน 3 ของกำาไรื่สทุี่ธิจิำากงบการื่เงนิเฉัพาะกจิำการื่ ของบรื่ษิัทัี่ฯ หุ้ลงัจำดัสรื่รื่ติามี

กฎหุ้มีาย

• บรื่ษิัทัี่ฯมีผู่้ลกำาไรื่สทุี่ธิติิามีงบการื่เงนิเฉัพาะกจิำการื่สำาหุ้รื่บัป่ 2564 จำำานวัน 552,925,314 บาที่ คดิเป็นกำาไรื่ติ่อหุุ้�น 1.15 บาที่  

ติามีงบการื่เงนิรื่วัมีกำาไสทุี่ธิเิที่า่กบั 428,602,235 บาที่ คดิเป็นกำาไรื่ติ่อหุุ้�น 0.89 บาที่

• คณะกรื่รื่มีการื่จำง่เสนอใหุ้�จำา่ยเงนิปันผู้ลอตัิรื่าหุุ้�นละ 0.77 บาที่ รื่วัมีเป็นเงนิปันผู้ลจำา่ยที่ั �งสิ�น 371,586,322.80 บาที่ คดิเป็นรื่�อย

ละ 67 ของกำาไรื่สทุี่ธิติิามีงบการื่เงนิเฉัพาะกจิำการื่ แก่ผู้้�ถือ่หุุ้�น 482,579,640 หุุ้�น 

• เมี่�อวันัที่่� 10 กนัยายน 2564 บรื่ษิัทัี่ได�จำา่ยเงนิปันผู้ลรื่ะหุ้วัา่งกาลในอตัิรื่าหุุ้�นละ 0.19 บาที่ จำง่คงเหุ้ลอ่เงนิปันผู้ลจำา่ยสำาหุ้รื่บังวัด

น่�ในอตัิรื่าหุุ้�นละ 0.58 บาที่ คดิเป็นเงนิปันผู้ลจำา่ยจำำานวัน 279,896,191.20 บาที่ และกำาหุ้นดจำา่ยเงนิปันผู้ลในวันัพฤหุ้สับดท่ี่่� 5 

พฤษัภาคมี 2565

• บรื่ษิัทัี่จำะจำา่ยเงนิปันผู้ลใหุ้�แก่ผู้้�ถือ่หุุ้�นติามีรื่ายชิ่�อผู้้�มีส่ทิี่ธิใินการื่รื่บัเงนิปันผู้ล (Record Date) ในวันัพธุิที่่� 20 เมีษัายน 2565

 คณะกรื่รื่มีการื่พจิำารื่ณาแล�วัเหุ้น็วัา่ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่อนุมีตัิจิำา่ยเงนิปันผู้ล ปรื่ะจำำาป่ 2564

 รื่องปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นพจิำารื่ณาลงคะแนนเสย่ง และได�แจำ�งวัา่จำำานวันเสย่งที่่�ติ�องใชิ�เพ่�อเป็นมีติขิองที่่�ปรื่ะชิมุี คอ่ คะแนนเสย่ง

ข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่ง ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่กุที่า่นมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งลงคะแนน

 ในการื่ปรื่ะชิมุีวัารื่ะน่� ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีเพิ�มีด�วัยตินเอง และมีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 1 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 5,100 หุุ้�นที่ำาใหุ้�

มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 46 รื่ายถือ่หุุ้�นรื่วัมี 281,172,889 หุุ้�น

มติ้ท่ี่�ประชุมุ ท่ี่�ประชุมุได�พิิจารณาแล�ว ม่มติ้อนุมติั้จ่ายเงินปันผู้ลประจำาป่ 2564  ด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

  เหุ้น็ด�วย  281,172,889 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

  ไม่เหุ้น็ด�วย     0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ    0.0000

  งดออกเส่ยง     0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

  บตั้รเส่ย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

วาระท่ี่� 5  พิิจารณาเลือกต้ั �งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ 

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีวัา่ติามีกฎหุ้มีายและข�อบงัคบัของบรื่ษิัทัี่ฯ กำาหุ้นดใหุ้�การื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ที่กุครื่ั �ง 

ใหุ้�กรื่รื่มีการื่ออกจำากติำาแหุ้น่งเป็นจำำานวันหุ้น่�งในสามีของจำำานวันกรื่รื่มีการื่ที่ั �งหุ้มีด กรื่รื่มีการื่ซ่�งพ�นจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะมีส่ทิี่ธิไิด�รื่บัเลอ่ก

ติั �งใหุ้มีจ่ำากที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นได�

 ในการื่ปรื่ะชิมุีครื่ั �งน่� กรื่รื่มีการื่ที่่�พ�นจำากติำาแหุ้น่งติามีวัารื่ะ 4 ที่า่น คอ่

  1. พลอากาศุเอกพงศุธิรื่ บวััที่รื่พัย ์  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ

  2. นางอนุรื่ตัิน์ เที่ย่มีที่นั   กรื่รื่มีการื่

  3. นายกฤษัฎิ � เศุรื่ษัฐนิ   กรื่รื่มีการื่

  4. นายยงสทิี่ธิิ � โรื่จำน์ศุรื่กุ่ล   กรื่รื่มีการื่
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 คณะกรื่รื่มีการื่ได�แจำ�งผู้า่นติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นเสนอชิ่�อบุคคลเพ่�อเข�ารื่บัการื่พจิำารื่ณาคดัเลอ่กเป็นกรื่รื่มีการื่ 

ได�ที่างเวับ็ไซติ ์www.tipco.net ของบรื่ษิัทัี่ฯ รื่ะหุ้วัา่งวันัที่่� 30 พฤศุจำกิายน 2564 ถืง่วันัที่่� 31 มีกรื่าคมี 2565 มีผู่้้�ถือ่หุุ้�น เสนอชิ่�อบุคคลเข�า

รื่บัการื่พจิำารื่ณาเลอ่กติั �งเป็นกรื่รื่มีการื่ 1 ที่า่น ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่พจิำารื่ณา ซ่�งคณะกรื่รื่มีการื่ได�พจิำารื่ณาแล�วั เหุ้น็วัา่ ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เสนอชิ่�อบุคคล

เข�ารื่บัการื่พจิำารื่ณาเลอ่กติั �งเป็นกรื่รื่มีการื่ยงัขาดคณุสมีบตัิบิางปรื่ะการื่ ในเรื่่�องกรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่ฯ  ติ�องเป็นผู้้�ที่่�สามีารื่ถือุที่ศิุเวัลา ในการื่

เป็นกรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่ฯ ได�อยา่งเพย่งพอ  จำง่ไมีเ่สนอชิ่�อบุคคลใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นเพ่�อเลอ่กติั �งเป็นกรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่

 รื่ะเบย่บการื่สรื่รื่หุ้ากรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่ฯ กำาหุ้นดใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่นเป็นผู้้�สรื่รื่หุ้าบุคคลที่่�เหุ้มีาะสมีที่่�

จำะดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ เสนอใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่พจิำารื่ณาคดัเลอ่กแติ่คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าฯ จำะดำาเนินการื่สรื่รื่หุ้ากรื่รื่มีการื่ติ่อเมี่�อได�รื่บั

มีอบหุ้มีายจำากคณะกรื่รื่มีการื่

 คณะกรื่รื่มีการื่ซ่�งไมีร่ื่วัมีกรื่รื่มีการื่ที่่�มีส่ว่ันได�เสย่ จำง่พจิำารื่ณาวัา่กรื่รื่มีการื่ที่่�ออกติามีวัารื่ะ 4 ที่า่น สมีควัรื่จำะได�รื่บัการื่พจิำารื่ณาแติ่ง

ติั �งใหุ้�ดำารื่งติำาแหุ้น่งอก่วัารื่ะหุ้น่�ง เน่�องจำากมีผู่้ลการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�ที่่�ผู้า่นมีาเป็นที่่�น่าพอใจำ 

 ดงันั �น คณะกรื่รื่มีการื่จำง่เสนอติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นใหุ้�พจิำารื่ณาแติ่งติั �ง 4 ที่า่นดงักลา่วัเป็นกรื่รื่มีการื่ เน่�องจำากมีค่ณุสมีบตัิกิารื่เป็น

กรื่รื่มีการื่ครื่บถื�วันติามีที่่�บรื่ษิัทัี่ฯกำาหุ้นด คอ่

 1. มีค่วัามีรื่้� ควัามีสามีารื่ถื และปรื่ะสบการื่ณ์ที่่�เป็นปรื่ะโยชิน์และจำำาเป็นติ่อการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯ

 2. มีเ่วัลาพอเพย่งติ่อการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�กรื่รื่มีการื่

 3. เป็นผู้้�ที่่�มีล่กัษัณะครื่บถื�วันติามีพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่มีหุ้าชิน

 4. ไมีม่ีล่กัษัณะติ�องหุ้�ามี ติามีหุ้ลกัเกณฑ์ข์องสำานกังานคณะกรื่รื่มีการื่กำากบัหุ้ลกัที่รื่พัยแ์ละติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย

 5. กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะจำะสามีารื่ถืใหุ้�ควัามีเหุ้น็ได�อยา่งเป็นอสิรื่ะ

 คณุสมีบตัิขิองกรื่รื่มีการื่ และหุ้ลกัเกณฑ์ใ์นการื่พจิำารื่ณาคดัเลอ่กกรื่รื่มีการื่ ได�พมิีพไ์วั�ในรื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2564 หุ้น�า 82-83 

 ปรื่ะวัตัิขิองผู้้�ที่รื่งคณุวัฒุิทิี่ั �ง 4 ที่า่น ได�จำดัสง่ใหุ้�แก่ผู้้�ถือ่หุุ้�นพรื่�อมีหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุี

ในการื่พจิำารื่ณาจำะเลอ่กกรื่รื่มีการื่ที่ล่ะติำาแหุ้น่ง ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นลงคะแนนเสย่งเลอ่กกรื่รื่มีการื่แติ่ละติำาแหุ้น่ง  โดยใชิ�คะแนนเสย่งเที่า่กบัจำำานวัน

หุุ้�นที่่�ถือ่อย้ท่ี่ ั �งหุ้มีด ไมีต่ิ�องแบง่คะแนนเสย่ง ผู้้�ที่่�ได�รื่บัการื่เลอ่กติั �งเป็นกรื่รื่มีการื่ในติำาแหุ้น่งนั �น ติ�องได�รื่บัคะแนนเสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�น

ที่่�มีาปรื่ะชิมุีและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งผู้้�ถือ่หุุ้�นที่กุที่า่นมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งลงคะแนน 

• ปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีพจิำารื่ณาเลอ่กกรื่รื่มีการื่ติำาแหุ้น่งที่่� 1 โดยแจำ�งวัา่คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯ เสนอใหุ้�เลอ่ก พลอากาศุเอก 

พงศุธิรื่ บวััที่รื่พัย ์เป็นกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ 

- พลอากาศุเอกพงศุธิรื่ บวััที่รื่พัย ์เป็นกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะมีาแล�วั 2 ป่ ในการื่ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ในวัารื่ะที่่�ผู้า่นมีาเข�าปรื่ะชิมุีคณะ

กรื่รื่มีการื่ 15 ครื่ั �ง จำาก 15 ครื่ั �ง

• รื่องปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิุมีพิจำารื่ณาเล่อกกรื่รื่มีการื่ติำาแหุ้น่งที่่� 2 โดยแจำ�งวั่าคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ฯ เสนอใหุ้�เล่อก 

นางอนุรื่ตัิน์ เที่ย่มีที่นัเป็นกรื่รื่มีการื่ 

- นางอนุรื่ตัิน์ เที่ย่มีที่นั เป็นกรื่รื่มีการื่มีาแล�วั 46 ป่ ในการื่ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ในวัารื่ะที่่�ผู้า่นมีาเข�าปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่ 20 

ครื่ั �ง จำาก 20 ครื่ั �ง

• • รื่องปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิุมีพิจำารื่ณาเล่อกกรื่รื่มีการื่ติำาแหุ้น่งที่่� 3 โดยแจำ�งวั่าคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ฯเสนอใหุ้�เล่อก 

นายกฤษัฎิ � เศุรื่ษัฐนิ เป็นกรื่รื่มีการื่

- นายกฤษัฎิ � เศุรื่ษัฐนิ เป็นกรื่รื่มีการื่มีาแล�วั 2 ป่ ในการื่ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ในวัารื่ะที่่�ผู้า่นมีาเข�าปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่ 15 ครื่ั �ง 

จำาก 15 ครื่ั �ง

• รื่องปรื่ะธิานฯ ขอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิุมีพิจำารื่ณาเล่อกกรื่รื่มีการื่ติำาแหุ้น่งที่่� 4 โดยแจำ�งวั่าคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ิษััที่ฯเสนอใหุ้�เล่อก 

นายยงสทิี่ธิิ � โรื่จำน์ศุรื่กุ่ล เป็นกรื่รื่มีการื่

-นายยงสทิี่ธิิ � โรื่จำน์ศุรื่กุ่ล เป็นกรื่รื่มีการื่มีาแล�วั 1 ป่ ในการื่ดำารื่งติำาแหุ้น่งกรื่รื่มีการื่ในวัารื่ะที่่�ผู้า่นมีาเข�าปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่ 6 ครื่ั �ง 

จำาก 6 ครื่ั �ง
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 ในการื่ปรื่ะชิมุีวัารื่ะน่� ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีเพิ�มีด�วัยตินเอง และมีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 1 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 500 หุุ้�นที่ำาใหุ้�

มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 47 รื่ายถือ่หุุ้�นรื่วัมี 281,173,389 หุุ้�น

มติ้ท่ี่�ประชุมุ ท่ี่�ประชุมุได�พิิจารณาแล�ว ม่มติ้ดงัน่�

 1) เลือกพิลอากาศเอกพิงศธัร บวัที่รพัิย ์เป็นกรรมการด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,173,389 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 2) เลือกนางอนุรตั้น์ เท่ี่ยมที่นั เป็นกรรมการด�วยคะแนนเส่ยงข�างมากของผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่�มาประชุมุและม่สิที่ธิัออกเส่ยง ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,047,189 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 99.9551

 ไม่เหุ้น็ด�วย        126,200 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ   0.0449

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ   0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ   0.0000

 3) เลือกนายกฤษฎิ�  เศรษฐิน เป็นกรรมการด�วยคะแนนเส่ยงข�างมากของผู้้�ถืือหุุ้�นท่ี่�มาประชุมุและม่สิที่ธิัออกเส่ยง ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,047,189 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 99.9551

 ไม่เหุ้น็ด�วย        126,200 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ   0.0449

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ   0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ   0.0000

 4) เลือกนายยงสิที่ธิั�  โรจน์ศร่กลุ เป็นกรรมการด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,173,389 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

วาระท่ี่� 6  พิิจารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นกรรมการ ประจำาป่ 2565

 รื่องปรื่ะธิานฯ รื่ายงานติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีดงัน่�

 คณะกรื่รื่มีการื่ได�กำาหุ้นดนโยบายการื่จำา่ยคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ ดงัติ่อไปน่�

 1. ผู้ลติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ใหุ้�สอดคล�องหุ้รื่อ่เก่�ยวัเน่�องกบัผู้ลการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯ

 2. ผู้ลติอบแที่นกรื่รื่มีการื่จำากการื่ที่ำางานใหุ้�เป็นรื่ายเดอ่น สอดคล�องกบัการื่รื่บัผู้ดิชิอบต่ิอหุ้น�าที่่�กรื่รื่มีการื่ติลอดเวัลา มีใิชิเ่ฉัพาะ

เพย่งในเวัลาที่่�มีาปรื่ะชิมุี

 คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น ได�เสนอคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ปรื่ะจำำาป่ 2565 โดยพจิำารื่ณาคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ 

เปรื่ย่บเที่ย่บกบัผู้ลการื่สำารื่วัจำค่าติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ของติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้่งปรื่ะเที่ศุไที่ย ในกลุ่มีอุติสาหุ้กรื่รื่มีอาหุ้ารื่และเครื่่�องด่�มี และ 

กลุม่ีอุติสาหุ้กรื่รื่มีอ่�นที่่�มีร่ื่ายได�ใกล�เคย่งกนั และเสนอคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ปรื่ะจำำาป่ 2565 เที่า่กบัป่ 2564 ซ่�งคณะกรื่รื่มีการื่เหุ้น็ชิอบด�วัย

 คณะกรื่รื่มีการื่จำง่ขอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีพจิำารื่ณากำาหุ้นดคา่ติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่ ปรื่ะจำำาป่ 2565 เป็นดงัติ่อไปน่�

 1. คา่ติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯ

  1.1 คา่ติอบแที่นการื่ที่ำางาน

  - ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ เดอ่นละ 50,000 บาที่

  - กรื่รื่มีการื่  เดอ่นละ 40,000 บาที่

  1.2 คา่ติอบแที่นจำากผู้ลการื่ดำาเนินงาน

 หุ้ากบรื่ษิัทัี่ฯ มีก่ำาไรื่สทุี่ธิใิหุ้�จำา่ยผู้ลติอบแที่นใหุ้�กรื่รื่มีการื่ที่ั �งคณะอก่ไมีเ่กนิ 1 เที่า่ ของคา่ติอบแที่นรื่วัมีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่ได�รื่บัที่ั �งป่ 

โดยการื่พจิำารื่ณา คา่ติอบแที่นน่�ใหุ้�อย้ใ่นดลุยพนิิจำของคณะกรื่รื่มีการื่

  1.3 ผู้ลปรื่ะโยชิน์อ่�นใด   

   -ไมีม่ี-่
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 2. คา่ติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

 - ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ  ครื่ั �งละ 70,000 บาที่ ป่ละ 4 ครื่ั �ง ไมีว่ัา่จำะปรื่ะชิมุีก่�ครื่ั �งกต็ิามี

 - กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ   ครื่ั �งละ 50,000 บาที่ ป่ละ 4 ครื่ั �ง ไมีว่ัา่จำะปรื่ะชิมุีก่�ครื่ั �งกต็ิามี

 3. คา่ติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น 

 - ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น ป่ละ 60,000 บาที่

 - กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น  ป่ละ 40,000 บาที่

 ที่ั �งน่�คณะกรื่รื่มีการื่ไมีไ่ด�รื่บัคา่ติอบแที่นใด ๆ จำากบรื่ษิัทัี่ฯยอ่ย

 คณะกรื่รื่มีการื่มีค่วัามีเหุ้น็วัา่ ผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่อนุมีตัิกิำาหุ้นดคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่ติามีที่่�ได�เสนอ 

 อำานาจำหุ้น�าที่่�ของคณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯ   คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ   และคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น ได�แสดง

ไวั�ในรื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2564 หุ้น�า 72-75

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แจำ�งวัา่จำะมีก่ารื่ลงคะแนนเสย่งในวัารื่ะน่� 4 หุ้วััข�อ คอ่คา่ติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่จำากการื่ที่ำางาน  คา่ติอบแที่นคณะ

กรื่รื่มีการื่จำากผู้ลการื่ดำาเนินงาน คา่ติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบและคา่ติอบแที่นคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น และได�

แจำ�งวัา่จำำานวันเสย่งที่่�ติ�องใชิ�เพ่�อเป็นมีติขิองที่่�ปรื่ะชิมุีคอ่คะแนนเสย่งไมีน่�อยกวัา่สองในสามีของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่ง  ผู้้�ถือ่

หุุ้�นที่กุที่า่นที่่�มีาปรื่ะชิมุี รื่วัมีที่ั �งผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เป็นกรื่รื่มีการื่ มีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งลงคะแนน ที่ั �งน่�สอดคล�องกบัควัามีเหุ้น็ของติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยฯ์ ที่่�วัา่การื่

พจิำารื่ณาคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่เป็นการื่พจิำารื่ณาหุ้ลกัการื่ ไมีไ่ด�เฉัพาะเจำาะจำงเพ่�อติวัับุคคล 

การพิิจารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการจากการที่ำางาน

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงวัา่ รื่ายงานการื่เข�าปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่ของกรื่รื่มีการื่แต่ิละที่า่นในป่ 2564 ได�ฉัายอย้บ่นจำอภาพ กรื่รื่มีการื่

ที่กุที่า่น เข�าปรื่ะชิมุีวัารื่ะปกติ ิและวัารื่ะพเิศุษัครื่บที่กุครื่ั �ง  

การพิิจารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการจากผู้ลการดำาเนินงาน

 ปรื่ะธิานฯ ได�แจำ�งวัา่ในป่ 2564 คณะกรื่รื่มีการื่พจิำารื่ณาจำา่ยคา่ติอบแที่นกรื่รื่มีการื่จำากผู้ลการื่ดำาเนินงาน

การพิิจารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการต้รวจสอบ

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงวัา่ รื่ายงานการื่เข�าปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ ของกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบแติ่ละท่ี่านในป่ 2564 ได�ฉัายอย้่

บนจำอภาพ กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบที่กุที่า่นเข�าปรื่ะชิมุีครื่บที่กุครื่ั �งติามีวัารื่ะที่่�ที่า่นดำารื่งติำาแหุ้น่ง 

การพิิจารณากำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงวัา่ รื่ายงานการื่เข�าปรื่ะชิมุีคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่นของกรื่รื่มีการื่ฯ แติล่ะที่า่นในป่ 2564 

ได�ฉัายอย้บ่นจำอภาพ กรื่รื่มีการื่ที่กุที่า่นเข�าปรื่ะชิมุีครื่บที่กุครื่ั �งติามีวัารื่ะที่่�ที่า่นดำารื่งติำาแหุ้น่ง

 ในการื่ปรื่ะชิมุีวัารื่ะ6.1 มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเอง และ มีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุีที่ำาใหุ้�มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 47 รื่าย ถือ่

หุุ้�นรื่วัมี 281,173,389 หุุ้�น 

 ในวัารื่ะ6.2-6.3 มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีเพิ�มีด�วัยตินเอง และมีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 1 รื่าย ถือ่หุุ้�นรื่วัมีกนั 7,090 หุุ้�นที่ำาใหุ้�มี่

ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 48 รื่ายถือ่หุุ้�นรื่วัมี 281,180,479 หุุ้�น

มติ้ท่ี่�ประชุมุ ท่ี่�ประชุมุได�พิิจารณาแล�ว ม่มติ้ดงัน่�

 1) กำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการจากการที่ำางาน ต้ามท่ี่�รองประธัานฯ เสนอ ด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,173,389 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 2) กำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการจากผู้ลการดำาเนินงาน ต้ามท่ี่�รองประธัานฯ เสนอด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,173,389 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000
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 3) กำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการต้รวจสอบ  ต้ามท่ี่�รองประธัานฯ เสนอ ด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,180,479 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 4) กำาหุ้นดค่าต้อบแที่นคณะกรรมการสรรหุ้าและกำาหุ้นดค่าต้อบแที่น ต้ามท่ี่�รองประธัานฯเสนอด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,180,479 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

วาระท่ี่� 7 พิิจารณาแต่้งต้ั �งผู้้�สอบบญัชุ่ และค่าสอบบญัชุ่ประจำาป่ 2565

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงติ่อที่่�ปรื่ะชิมุีเรื่่�องการื่พจิำารื่ณาแติ่งติั �งผู้้�สอบบญัชิ ่ดงัติ่อไปน่�

 ติามีพรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่มีหุ้าชินจำำากดั มีาติรื่า 120 และข�อบงัคบับรื่ษิัทัี่ข�อ 35(5) ใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นสามีญัปรื่ะจำำาป่เป็นผู้้�แติง่ติั �ง

ผู้้�สอบบญัชิแ่ละกำาหุ้นดจำำานวันเงนิคา่สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ที่กุป่

การพิิจารณาแต่้งต้ั �งผู้้�สอบบญัชุ่

 คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบได�พจิำารื่ณาคดัเลอ่กผู้้�สอบบญัชิ ่ติามีหุ้ลกัเกณฑ์ท์ี่่�ได�กำาหุ้นดไวั� คอ่

 1. เป็นผู้้�สอบบญัชิต่ิามีมีาติรื่ฐานของสำานกังาน ก.ล.ติ. และติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย

 2. เป็นสำานกังานบญัชิท่ี่่�มีม่ีาติรื่ฐานในการื่ติรื่วัจำสอบที่่�ดท่ี่่�เชิ่�อถือ่ได�

 3. มีช่ิ่�อเสย่งและปรื่ะวัตัิกิารื่ที่ำางานที่่�ด่

 4. คา่บรื่กิารื่วัชิิาชิพ่เหุ้มีาะสมี

 คณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบได�คดัเลอ่ก บรื่ษิัทัี่สำานกังาน อว่ัาย จำำากดั เป็นผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ฯ และบรื่ษิัทัี่ยอ่ย ปรื่ะจำำาป่ 2565 

เน่�องจำากบรื่ษิัทัี่สำานักงาน อว่ัาย จำำากดั เป็นบรื่ษิัทัี่ผู้้�สอบบญัชิท่ี่่�มีช่ิ่�อเสย่งมีคุ่ณสมีบตัิติิามีที่่�สำานักงาน กลติ. และติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้่ง

ปรื่ะเที่ศุไที่ยกำาหุ้นด  และได�ปฎบิตัิงิานในหุ้น�าที่่�ผู้้�สอบบญัชิเ่ป็นอยา่งดต่ิลอด 6 ป่ที่่�ผู้า่นมีา ไมีม่ีค่วัามีสมัีพนัธิห์ุ้รื่อ่สว่ันได�เสย่กบับรื่ษิัทัี่หุ้รื่อ่

บรื่ษิัทัี่ยอ่ย ผู้้�บรื่หิุ้ารื่ ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�องกบับุคคลดงักลา่วัในลกัษัณะที่่�จำะมีผู่้ลกรื่ะที่บติ่อการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�อยา่งเป็นอสิรื่ะ

 คณะกรื่รื่มีการื่เหุ้น็ด�วัยกบัคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ จำง่นำาเสนอใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิุมีผู้้�ถือ่หุุ้�นพจิำารื่ณาและแติ่งติั �งผู้้�สอบบญัชิจ่ำากบรื่ษิัทัี่

สำานกังาน อว่ัาย จำำากดั เป็นผู้้�สอบบญัชิป่รื่ะจำำาป่ 2565 ของบรื่ษิัทัี่ฯ ดงัน่�

• นายณฐัวัฒุิ ิสนัติเิพช็ิรื่ ผู้้�สอบบญัชิร่ื่บัอนุญาติ ที่ะเบย่นเลขที่่� 5730 และ/หุ้รื่อ่

• นางสาวัอศิุรื่าภรื่ณ์ วัสิทุี่ธิญิาณ ผู้้�สอบบญัชิร่ื่บัอนุญาติ เลขที่ะเบย่น 7480 และ/หุ้รื่อ่

• นางสาวัวัรื่าพรื่ ปรื่ะภาศุริื่กุิล ผู้้�สอบบญัชิร่ื่บัอนุญาติ เลขที่ะเบย่น 4579

การพิิจารณากำาหุ้นดค่าสอบบญัชุ่ 

 บรื่ษิัทัี่ สำานกังาน อว่ัาย จำำากดั ได�เสนอรื่าคาคา่สอบบญัชิป่รื่ะจำำาป่ 2565 เป็นจำำานวัน 1,150,000 บาที่ ลดลงจำากป่ 2564 คา่สอบ

บญัชิท่ี่่�ลดลง จำากการื่บรื่รื่เที่าภารื่ะคา่ใชิ�จำา่ยในสถืานการื่ณ์ COVID-19 ซ่�งคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบได�เปรื่ย่บเที่ย่บกบัคา่ติรื่วัจำสอบบญัชิข่อง

บรื่ษิัทัี่อ่�นแล�วัเหุ้น็วัา่เหุ้มีาะสมี ที่ั �งน่�  คา่สอบบญัชิน่่�ไมีร่ื่วัมีคา่บรื่กิารื่อ่�นที่่�เกดิข่�นในป่ 2565

 ในป่ 2564 นอกจำากค่าสอบบญัชิจ่ำำานวัน 1,220,000 บาที่แล�วั บรื่ษิัทัี่ฯจำ่ายค่าติอบแที่นของงานบรื่กิารื่อ่�นแก่บรื่ษิัทัี่สำานักงาน 

อว่ัาย จำำากดั เป็นจำำานวัน 25,089 บาที่

 รื่องปรื่ะธิานฯ ได�แถืลงติอ่ที่่�ปรื่ะชิมุีวัา่ คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ฯได�พจิำารื่ณาแล�วัเหุ้น็ด�วัยกบัการื่พจิำารื่ณาของคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ  

และเหุ้น็วัา่ที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นสมีควัรื่พจิำารื่ณาแติ่งติั �งบรื่ษิัทัี่สำานกังาน อว่ัาย จำำากดั เป็นผู้้�สอบบญัชิป่รื่ะจำำาป่ 2565 และกำาหุ้นดคา่สอบบญัชิ ่

จำำานวัน 1,150,000 บาที่ 



20

 รื่องปรื่ะธิานฯขอใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นพจิำารื่ณาลงคะแนนเสย่งใน 2 หุ้วััข�อ คอ่แติ่งติั �งผู้้�สอบบญัชิแ่ละคา่สอบบญัชิแ่ละได�แจำ�งวัา่จำำานวันเสย่งที่่�

ติ�องใชิ�เพ่�อเป็นมีติขิองที่่�ปรื่ะชิมุีที่ั �ง 2 หุ้วััข�อ คอ่คะแนนเสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่ง ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่กุที่า่นมีส่ทิี่ธิอิอก

เสย่งลงคะแนน

 ในการื่ปรื่ะชิมุีวัารื่ะน่� มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเอง และ มีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�อ่�นมีาปรื่ะชิมุีที่ำาใหุ้�มีผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีาปรื่ะชิมุีรื่วัมี 48 รื่าย ถือ่

หุุ้�นรื่วัมี 281,180,479 หุุ้�น

มติ้ท่ี่�ประชุมุ ท่ี่�ประชุมุได�พิิจารณาแล�ว ม่มติ้ดงัน่�

 1) แต่้งต้ั �งบริษทัี่สำานักงาน อ่วาย จำากดั โดยนายณัฐวฒิุิ  สนัติ้เพิช็ุร ผู้้�สอบบญัชุ่รบัอนุญาต้ ที่ะเบ่ยนเลขท่ี่� 5730 และ/ 

 หุ้รือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุี่ธิัญาณ ผู้้�สอบบญัชุ่รบัอนุญาต้ เลขที่ะเบย่น 7480 และ/หุ้รือ นางสาววราพิร ประภาศิริกลุ 

 ผู้้�สอบบญัชุ่รบัอนุญาต้เลขที่ะเบย่น 4579 เป็นผู้้�สอบบญัชุ่ของบริษทัี่ฯ ประจำาป่ 2564 ด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,180,479 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 2) ค่าสอบบญัชุ่ประจำาป่ 2565 เป็นจำานวนเงิน 1,150,000 บาที่ ด�วยคะแนนเส่ยงเอกฉันที่ ์ดงัน่�

 เหุ้น็ด�วย  281,180,479 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ 100.0000

 ไม่เหุ้น็ด�วย      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 งดออกเส่ยง      0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

 บตั้รเส่ย       0 เส่ยง คิดเป็นร�อยละ     0.0000

วาระท่ี่� 8 พิิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถื�าม่)

   -ไมีม่ี-่

 ปรื่ะธิานฯกลา่วัวัา่ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เขย่นคำาถืามีเป็นลายลกัษัณ์อกัษัรื่มีอบใหุ้�กบัเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่ษิัทัี่ฯในวันัปรื่ะชิมุี บรื่ษิัทัี่ฯจำะรื่วับรื่วัมีและติอบ

คำาถืามีไวั�ในรื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีติามีเอกสารื่แนบที่�ายและเผู้ยแพรื่ร่ื่ายงานการื่ปรื่ะชิมุีผู้า่นที่างเวับ็ไซติข์องบรื่ษิัทัี่ฯ 

 ปรื่ะธิานฯขอใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นสง่บตัิรื่ลงคะแนนเสย่งเหุ้น็ด�วัยที่ั �งหุ้มีด

 ปรื่ะธิานฯกลา่วัขอบคณุผู้้�ถือ่หุุ้�นและปิดปรื่ะชิมุี

 ปิดปรื่ะชิมุีเวัลา 11.10 น.

        ลงชิ่�อ    ปรื่ะธิานที่่�ปรื่ะชิมุี

         (นางสาวัลกัษัณา ที่รื่พัยส์าครื่)

                ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่

ลงชิ่�อ    ผู้้�บนัที่ก่การื่ปรื่ะชิมุี

 (นางสาวักุลกาน จำน่ปั �น)

      เลขานุการื่บรื่ษิัทัี่
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เอกสารแนบที่�ายรายงานการประชุมุสามญัผู้้�ถืือหุุ้�น

คำาถืาม-คำาต้อบ จากการประชุมุสามญัผู้้�ถืือหุุ้�นประจำาป่ 2565 ในวนัพิฤหุ้สับด่ท่ี่� 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

1. คณุสดุศิริ บญุนาค พิากาโน ผู้้�รบัมอบฉันที่ะ

คำาถืาม : จำากสถืานการื่ณ์โควัดิ-19 ที่่�ผู้า่นมีา 2 ป่ บรื่ษิัทัี่ฯได�รื่บัผู้ลกรื่ะที่บใดบ�าง และนโยบายพฒัินาติ่อยอดการื่ผู้ลติิ / การื่สง่ออกไป 

ติ่างปรื่ะเที่ศุอยา่งไรื่

คำาชุ่�แจงจากบริษทัี่:

 ธัรุกิจผู้ลไม�แปรรป้ : สบัปะรื่ดกรื่ะป๋องและผู้ลไมี�แปรื่รื่ป้อ่�นๆ

 จำากสถืานการื่ณ์โควัดิ-19  ในชิว่ังติ�นป่ สง่ผู้ลใหุ้�ควัามีติ�องการื่สบัปะรื่ดกรื่ะป๋องและผู้ลไมี�  แปรื่รื่ป้อ่�นๆ ที่ั �วัโลกที่รื่งติวัั แติ่ในชิว่ัง

กลางป่เศุรื่ษัฐกจิำในหุ้ลายปรื่ะเที่ศุเรื่ิ�มีฟ่�นติวัั จำากผู้ลการื่ฉัด่วัคัซน่ ที่ำาใหุ้�มีอุ่ปที่านสง้ข่�น บรื่ษิัทัี่ฯ ได�ปรื่บัแผู้นการื่ผู้ลติิผู้ลไมี�แปรื่รื่ป้ สรื่�างสมีดลุ

ของปรื่มิีาณการื่ผู้ลติิ ติ�นที่นุวัตัิถุืดบิและรื่าคาขาย เพ่�อรื่กัษัามีารื่จ์ำิ�น  ด�วัยการื่ที่ำา Contract Farming และเลอ่กจำำาหุ้น่ายเฉัพาะลก้ค�าที่่�ได�รื่าคา

ที่่�เหุ้มีาะสมี แติ่กไ็ด�รื่บัผู้ลกรื่ะที่บจำากการื่ขาดแคลนติ้�คอนเที่นเนอรื่ ์ที่ำาใหุ้�สนิค�าที่่�ส ั �งซ่�อและผู้ลติิเติรื่ย่มีสง่ ติ�องเล่�อนการื่สง่ข�ามีป่ไปบ�าง 

 ธัรุกิจเครื�องดื�ม : นำ�าผู้ลไมี�พรื่เ่มี่�ยมี และนำ�าแรื่อ่อรื่า

 ในป่ 2564 ติลาดนำ�าผู้ลไมี�พรื่เ่มี่�ยมี และติลาดนำ�าแรื่ใ่นปรื่ะเที่ศุ มีก่ารื่หุ้ดติวััลดลง จำากกำาลงัซ่�อภายในปรื่ะเที่ศุที่่�ชิะลอติวััลง เน่�องจำาก

สถืานการื่ณ์โควัดิ-19 การื่ Lockdown และปัญหุ้าเศุรื่ษัฐกจิำ สง่ผู้ลใหุ้�ยอดขายนำ�าผู้ลไมี�ที่ปิโก�และนำ�าแรื่อ่อรื่า่ในปรื่ะเที่ศุลดลง โดยเฉัพาะชิอ่ง

ที่าง Modern Trade และ Food Service ในขณะที่่�ยอดการื่สง่ออกนำ�าผู้ลไมี�ที่ปิโก�ยงัคงที่รื่งติวัั โดยในป่ 2565 บรื่ษิัทัี่ฯ จำะเน�นการื่สรื่�างยอด

ขายจำากผู้ลติิภณัฑ์เ์ดมิีและออกสนิค�าใหุ้มี ่เพ่�อติอบสนองควัามีติ�องการื่ของผู้้�บรื่โิภคใหุ้�หุ้ลากหุ้ลายกลุม่ีมีากข่�น และขยายชิอ่งที่างจำำาหุ้น่าย

ที่ั �ง Offline, Online, Modern Trade และ General Trade

 ธัรุกิจอื�นๆ : ธิุรื่กจิำค�าปลก่ ภายใติ�แบรื่นด ์“Squeeze by Tipco” 

 จำากสถืานการื่ณ์โควัดิ-19 ที่่�รื่นุแรื่งข่�น รื่ฐับาลปรื่ะกาศุมีาติรื่การื่ Lockdown และปิดหุ้�างสรื่รื่พสนิค�า และการื่ที่ำางานจำากบ�าน ที่ำาใหุ้�

ติ�องหุ้ยดุบรื่กิารื่ชิั �วัครื่าวัไปหุ้ลายครื่ั �งหุ้ลายชิว่ังในหุ้ลายพ่�นที่่� โดยเฉัพาะสาขาติามีหุ้�างสรื่รื่พสนิค�าและอาคารื่สำานกังาน แติ่ยงัมีบ่รื่กิารื่และ

ยอดขายจำากสาขาติามีโรื่งพยาบาล ที่ำาใหุ้�บรื่ษิัทัี่ฯยงัสามีารื่ถืรื่กัษัายอดขายได�ที่รื่งติวัั โดยที่่�ผู้า่นมีา มีก่ารื่พฒัินาและยอดขายเพิ�มีจำากสนิค�า

ใหุ้มี ่โดยเฉัพาะในหุ้มีวัดอาหุ้ารื่ และเน่�อจำากพช่ิ (Plant Based) และเพิ�มียอดขายจำากชิอ่งที่าง Food Delivery มีากข่�น

คำาถืาม : บรื่ษิัทัี่ฯ มีน่โยบายคุ�มีครื่องผู้้�บรื่โิภคติ่ออาหุ้ารื่และเครื่่�องด่�มี อยา่งไรื่บ�าง

คำาชุ่�แจงจากบริษทัี่ : บรื่ษิัทัี่ฯ ใหุ้�ควัามีสำาคญัในเรื่่�องควัามีปลอดภยัของผู้้�บรื่โิภค โดยการื่รื่กัษัาคณุภาพ และมีาติรื่ฐานของผู้ลติิภณัฑ์ใ์น

รื่ะดบัสง้ รื่กัษัามีาติรื่ฐานติา่งๆ ที่่�บรื่ษิัทัี่ฯ ได�รื่บัการื่รื่บัรื่องจำากหุ้น่วัยงานที่่�เป็นที่่�ยอมีรื่บัในรื่ะดบันานาชิาติ ิและจำดัมีาติรื่การื่การื่ป�องกนักอ่น

การื่เกดิข�อรื่�องเรื่ย่นของผู้้�บรื่โิภค กำาหุ้นดรื่ะบบใหุ้�ล้กค�าสามีารื่ถืรื่�องเรื่ย่นเก่�ยวักบัสนิค�าและบรื่กิารื่ และการื่ดำาเนินการื่แก�ไขปัญหุ้าติามี

มีาติรื่ฐานของปรื่ะเที่ศุหุ้รื่อ่สากลเพ่�อใหุ้�ลก้ค�าได�รื่บัการื่ติอบสนองอยา่งรื่วัดเรื่ว็ั
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การใชุ�รหุ้สัคิวอาร ์(QR Code) สำาหุ้รบัดาวน์โหุ้ลด รายงานประจำาป่ 2565 

 ติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย โดยบรื่ษิัทัี่ศุน้ยร์ื่บัฝ่ากหุ้ลกัที่รื่พัย ์ (ปรื่ะเที่ศุไที่ย) จำำากดั ในฐานะนายที่ะเบย่น หุ้ลกัที่รื่พัยไ์ด�

พฒัินารื่ะบบเพ่�อใหุ้�บรื่ษิัทัี่จำดที่ะเบย่นในติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยฯ์ สง่เอกสารื่การื่ปรื่ะชุิมีผู้้�ถือ่หุุ้�นและรื่ายงาน ปรื่ะจำำาป่ในรื่ป้แบบอเิลก็ที่รื่อนิกสผ์ู้า่น

รื่หุ้สัควิัอารื่ ์(QR Code) ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นสามีารื่ถืเรื่ย่กดข้�อมีล้ได�อยา่งสะดวักและ รื่วัดเรื่ว็ั

ผู้้�ถือ่หุุ้�นสามีารื่ถืดาวัน์โหุ้ลดข�อมีล้ผู้า่น QR Code ติามีขั �นติอนติ่อไปน่�

สำาหุ้รบัระบบ iOS (iOS 11 ข้�นไป)

1. เปิดกล�อง (Camera) บนมีอ่ถือ่

2. สแกน (หุ้นักล�องถ่ืายรื่ป้บนมีอ่ถือ่สอ่งไป) ที่่� QR Code

3. หุ้น�าจำอจำะมีข่�อควัามี (Notification) ข่�นมีาด�านบน ใหุ้�กดที่่�ข�อควัามีนั �น เพ่�อดข้�อมีล้ปรื่ะกอบการื่ปรื่ะชิมุี

หุ้มายเหุ้ต้ ุ: กรื่ณท่ี่่�ไมีม่ีข่�อควัามี (Notification) บนมีอ่ถือ่ ผู้้�ถือ่หุุ้�นสามีารื่ถืสแกน QR Code จำากแอปพลเิคชินั (Application) 

      อ่�น ๆ เชิน่ QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นติ�น

สำาหุ้รบัระบบ Android

1. เปิดแอปพลเิคชินั QR CODE READER, Facebook หุ้รื่อ่ Line

    ขั �นติอนการื่สแกน QR Code ผู้า่น Line

 • เข�าไปใน Line แล�วัเลอ่ก add friend (เพิ�มีเพ่�อน)  เลอ่ก QR Code  สแกน QR Code

2. สแกน QR Code เพ่�อดข้�อมีล้ปรื่ะกอบการื่ปรื่ะชิมุี

เอกสารื่แนบ 2
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ประกอบการพิิจารณาในวาระท่ี่� 5.1 พิิจารณาเลือกต้ั �งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ประวติั้ของกรรมการท่ี่�เสนอใหุ้�เลือกต้ั �งแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ชืุ�อ-นามสกลุ  นายสรุื่เชิษัฐ ์ที่รื่พัยส์าครื่

ประเภที่กรรมการ กรื่รื่มีการื่ผู้้�มีอ่ำานาจำลงลายมีอ่ชิ่�อ   

ต้ำาแหุ้น่ง  กรื่รื่มีการื่ / กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

อาย ุ   62 ป่

สญัชุาติ้   ไที่ย

คณุวฒิุิที่างการศ้กษา

 ปรื่ญิญาโที่ : บรื่หิุ้ารื่ธิุรื่กจิำมีหุ้าบณัฑ์ติิ (การื่เงนิ) มีหุ้าวัทิี่ยาลยัเกษัติรื่ศุาสติรื่ ์ป่ 2531

 ปรื่ญิญาติรื่ ่: บรื่หิุ้ารื่ธิุรื่กจิำบณัฑ์ติิ (การื่บญัชิ)่ มีหุ้าวัทิี่ยาลยัเที่คโนโลยร่ื่าชิมีงคล ป่ 2528

การอบรมบที่บาที่หุ้น�าท่ี่�กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถืาบนักรรมการบริษทัี่ไที่ย

 2547 - Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD

 2546 - Director Certification Program (DCP), Certificate of Completion, IOD

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่จดที่ะเบย่น บรื่ษิัทัี่ ยไ้นเติด็ เปเปอรื่ ์จำำากดั (มีหุ้าชิน)

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่อื�นในปัจจบุนั บรื่ษิัทัี่ รื่วัมีที่รื่พัยส์นิ จำำากดั

ประสบการณ์การที่ำางาน

ป่ 2557 – 2564  กรื่รื่มีการื่ บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก� ที่าวัเวัอรื่ ์จำำากดั

ป่ 2557 – 2562  กรื่รื่มีการื่ผู้้�จำดัการื่ บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก� ที่าวัเวัอรื่ ์จำำากดั

ป่ 2555 – ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่ บรื่ษิัทัี่ รื่วัมีที่รื่พัยส์นิ จำำากดั 

ป่ 2554 – 2562  กรื่รื่มีการื่ผู้้�จำดัการื่ บรื่ษิัทัี่ ถืนอมีวังศุบ์รื่กิารื่ จำำากดั

ป่ 2547 – ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ และ ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่รื่ติรื่วัจำสอบของ บรื่ษิัทัี่ ยไ้นเติด็ เปเปอรื่ ์จำำากดั (มีหุ้าชิน)

ป่ 2544 - 2553  รื่องกรื่รื่มีการื่ผู้้�จำดัการื่ บรื่ษิัทัี่ ถืนอมีวังศุบ์รื่กิารื่ จำำากดั  

ป่ 2543   ผู้้�จำดัการื่อาวัโุส สายการื่บรื่หิุ้ารื่ – บรื่ษิัทัี่ ถืนอมีวังศุบ์รื่กิารื่ จำำากดั

สดัส่วนการถืือหุุ้�นในบริษทัี่ฯเมื�อวนัท่ี่� 31 ธันัวาคม 2565 -ไมีม่ี-่ 

ต้ำาแหุ้น่งในกิจการท่ี่�แข่งขนั/เก่�ยวเนื�องกบัธัรุกิจของบริษทัี่ ท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เกิดความขดัแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ - ไมีม่ี ่-

 การเข�าประชุมุ

   การประชุมุระหุ้ว่างดำารงต้ำาแหุ้น่งต้ามวาระเมษายน 2564 - เมษายน 2566

วนั เดือน ป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : วันัที่่� 18 สงิหุ้าคมี 2546

จำานวนป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : 20 ป่ 

รวมระยะเวลาท่ี่�จะดำารงต้ำาแหุ้น่งจนครบวาระน่� 23 ป่

เอกสารื่แนบ 3

การประชุมุ

คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่
คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

22/22
6/6

จำานวนครั �งท่ี่�เข�าประชุมุ/จำานวนครั �งที่ั �งหุ้มด
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ประกอบการพิิจารณาในวาระท่ี่� 5.2 พิิจารณาเลือกต้ั �งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ประวติั้ของกรรมการท่ี่�เสนอใหุ้�เลือกต้ั �งแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ชืุ�อ-นามสกลุ  นายนนที่กิรื่ กาญจำนะจำติิรื่า 

ประเภที่กรรมการ กรื่รื่มีการื่ผู้้�ไมีม่ีอ่ำานาจำลงลายมีอ่ชิ่�อ   

ต้ำาแหุ้น่ง  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ/กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

อาย ุ   68 ป่

สญัชุาติ้   ไที่ย

คณุวฒิุิที่างการศ้กษา

 ปรื่ญิญาเอก:บรื่หิุ้ารื่ธิุรื่กจิำดษุัฎบ่ณัฑ์ติิกติิติมิีศุกัดิ �สาขาวัชิิาการื่บรื่หิุ้ารื่ที่รื่พัยากรื่มีนุษัย ์มีหุ้าวัทิี่ยาลยัรื่าชิภฏัธินบุรื่่

 ปรื่ญิญาโที่ : Master of Public Administration, Middle Tennessee State University, สหุ้รื่ฐัอเมีรื่กิา 

 ปรื่ญิญาติรื่ ่: ศุศุ.บ. (รื่ฐัศุาสติรื่)์ USA  มีหุ้าวัทิี่ยาลยัเชิย่งใหุ้มี่

 หุ้ลกัสต้ิรื่การื่ป�องกนัรื่าชิอาณาจำกัรื่ (วัปอ.) รืุ่น่ที่่� 48 วัทิี่ยาลยัป�องกนัรื่าชิอาณาจำกัรื่

การอบรมบที่บาที่หุ้น�าท่ี่�กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถืาบนักรรมการบริษทัี่ไที่ย

 Role of the Chairman Program (RCP) รืุ่น่ที่่� 26/2011 

 Director Certification Program (DCP) รืุ่น่ที่่� 102/2008 

 Audit Committee Program (ACP) รืุ่น่ที่่� 22/2008

 Financial Statements for Director (FSD) รืุ่น่ที่่� 1/2008

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่จดที่ะเบย่น บรื่ษิัทัี่ เจำ อารื่ ์ดบัเบิ�ลย ้ยท้ี่ลิติิ่� จำำากดั (มีหุ้าชิน)

      บรื่ษิัทัี่ เอสไอเอสบ ่จำำากดั (มีหุ้าชิน)

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่อื�นในปัจจบุนั -ไมีม่ี-่

ประสบการณ์การที่ำางาน

ป่ 2564-ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่ ธินาคารื่แหุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย

ป่ 2561-ปัจำจำบุนั  ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ และกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ บรื่ษิัทัี่ เจำ อารื่ ์ดบัเบิ�ลย ้ยท้ี่ลิติิ่� จำำากดั (มีหุ้าชิน)

ป่ 2558-ปัจำจำบุนั  ปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่ และกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ บรื่ษิัทัี่ เอสไอเอสบ ่จำำากดั (มีหุ้าชิน)

ป่ 2558-ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่ สำานกังานคณะกรื่รื่มีการื่กฤษัฎก่า

ป่ 2558-ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่ สำานกังานคณะกรื่รื่มีการื่ข�ารื่าชิการื่พลเรื่อ่น

สดัส่วนการถืือหุุ้�นในบริษทัี่ฯเมื�อวนัท่ี่� 31 ธันัวาคม 2565 -ไมีม่ี-่ 

ต้ำาแหุ้น่งในกิจการท่ี่�แข่งขนั/เก่�ยวเนื�องกบัธัรุกิจของบริษทัี่ ท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เกิดความขดัแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ - ไมีม่ี ่-

 การเข�าประชุมุ

   การประชุมุระหุ้ว่างดำารงต้ำาแหุ้น่งต้ามวาระเมษายน 2564 - เมษายน 2566

วนั เดือน ป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : วันัที่่� 21 มีถุิืนายน 2565

จำานวนป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : 10 เดอ่น

รวมระยะเวลาท่ี่�จะดำารงต้ำาแหุ้น่งจนครบวาระน่� 3 ป่ 10 เดอ่น

นายนนที่กิรื่ กาญจำนะจำติิรื่า มีค่ณุสมีบตัิสิอดคล�องกบันิยามีกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะของติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย

*ไมีม่ีส่ว่ันได�เสย่ในการื่พจิำารื่ณาที่กุวัารื่ะ

การประชุมุ

คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่
คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

2/2
1/1

จำานวนครั �งท่ี่�เข�าประชุมุ/จำานวนครั �งที่ั �งหุ้มด



25

ประกอบการพิิจารณาในวาระท่ี่� 5.3 พิิจารณาเลือกต้ั �งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ประวติั้ของกรรมการท่ี่�เสนอใหุ้�เลือกต้ั �งแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ชืุ�อ-นามสกลุ  นายสมีชิาย สภุทัี่รื่กุล

ประเภที่กรรมการ กรื่รื่มีการื่ผู้้�ไมีม่ีอ่ำานาจำลงลายมีอ่ชิ่�อ

ต้ำาแหุ้น่ง  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ / กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

อาย ุ   56 ป่

สญัชุาติ้   ไที่ย

คณุวฒิุิที่างการศ้กษา

 The McCombs School of Business, The University of Texas at Austin, USA 

  - Ph.D. in Accounting (พ.ศุ. 2546)

  - Master in Professional  Accounting (MPA) – Dean’s Awards (พ.ศุ. 2539)

 คณะพาณชิิยศุาสติรื่แ์ละการื่บญัชิ ่มีหุ้าวัทิี่ยาลยัธิรื่รื่มีศุาสติรื่์

  - บรื่หิุ้ารื่ธิุรื่กจิำมีหุ้าบณัฑ์ติิ (MBA) – การื่เงนิ (พ.ศุ. 2537)

  - ปรื่ะกาศุน่ยบตัิรื่ชิั �นสง้ที่างการื่สอบบญัชิ ่(พ.ศุ. 2533)

  - บญัชิบ่ณัฑ์ติิ (เกย่รื่ตินิิยมีอนัดบัหุ้น่�ง) (พ.ศุ. 2531)

การอบรมบที่บาที่หุ้น�าท่ี่�กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถืาบนักรรมการบริษทัี่ไที่ย

 2555 Director Accreditation Program (DAP) 

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่จดที่ะเบย่น บรื่ษิัทัี่ โมีชิ ิโมีชิ ิรื่เ่ที่ล คอรื่ป์อเรื่ชิั �น จำำากดั (มีหุ้าชิน)

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่อื�นในปัจจบุนั -ไมีม่ี-่

ประสบการณ์การที่ำางาน

ป่ 2565-ปัจำจำบุนั  คณบด ่คณะพาณชิิยศุาสติรื่แ์ละการื่บญัชิ ่มีหุ้าวัทิี่ยาลยัธิรื่รื่มีศุาสติรื่์

ป่ 2565-ปัจำจำบุนั  ปรื่ะธิานคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบและกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ บรื่ษิัทัี่ โมีชิ ิโมีชิ ิรื่เ่ที่ล คอรื่ป์อเรื่ชิั �น จำำากดั (มีหุ้าชิน)

ป่ 2565-ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่อำานวัยการื่ คณะสถืาปัติยกรื่รื่มีและการื่ผู้งัเมีอ่ง มีหุ้าวัทิี่ยาลยัธิรื่รื่มีศุาสติรื่์

ป่ 2564-ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่อำานวัยการื่ สถืาบนัเที่คโนโลยน่านาชิาติสิริื่นิธิรื่ มีหุ้าวัทิี่ยาลยัธิรื่รื่มีศุาสติรื่์

ป่ 2564-ปัจำจำบุนั  กรื่รื่มีการื่อำานวัยการื่ สถืาบนัวัจิำยัและใหุ้�คำาปรื่ก่ษัาแหุ้ง่มีหุ้าวัทิี่ยาลยัธิรื่รื่มีศุาสติรื่์

ป่ 2563-ปัจำจำบุนั  ที่่�ปรื่ก่ษัาคณะกรื่รื่มีการื่กำาหุ้นดมีาติรื่ฐานการื่บญัชิ ่สภาวัชิิาชิพ่บญัชิฯ่ 

ป่ 2561-2565  รื่องอธิกิารื่บดฝ่่่ายการื่คลงั มีหุ้าวัทิี่ยาลยัธิรื่รื่มีศุาสติรื่์

สดัส่วนการถืือหุุ้�นในบริษทัี่ฯเมื�อวนัท่ี่� 31 ธันัวาคม 2565 -ไมีม่ี-่ 

ต้ำาแหุ้น่งในกิจการท่ี่�แข่งขนั/เก่�ยวเนื�องกบัธัรุกิจของบริษทัี่ ท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เกิดความขดัแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ -ไมีม่ี-่

 การเข�าประชุมุ

   การประชุมุระหุ้ว่างดำารงต้ำาแหุ้น่งต้ามวาระเมษายน 2564 - เมษายน 2566

วนั เดือน ป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : วันัที่่� 21 มีถุิืนายน 2565

จำานวนป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : 10 เดอ่น

รวมระยะเวลาท่ี่�จะดำารงต้ำาแหุ้น่งจนครบวาระน่� 3 ป่ 10 เดอ่น

นายสมีชิาย สภุทัี่รื่กุล  มีค่ณุสมีบตัิสิอดคล�องกบันิยามีกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะของติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย

*ไมีม่ีส่ว่ันได�เสย่ในการื่พจิำารื่ณาที่กุวัารื่ะ ยกเวั�นวัารื่ะที่่�5

การประชุมุ

คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่
คณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

2/2
2/2

จำานวนครั �งท่ี่�เข�าประชุมุ/จำานวนครั �งที่ั �งหุ้มด
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ประกอบการพิิจารณาในวาระท่ี่� 5.4 พิิจารณาเลือกต้ั �งกรรมการแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ประวติั้ของกรรมการท่ี่�เสนอใหุ้�เลือกต้ั �งแที่นกรรมการท่ี่�ออกต้ามวาระ

ชืุ�อ-นามสกลุ  นายโชิคชิยั โติเจำรื่ญิธินาผู้ล 

ประเภที่กรรมการ กรื่รื่มีการื่ผู้้�ไมีม่ีอ่ำานาจำลงลายมีอ่ชิ่�อ

ต้ำาแหุ้น่ง  กรื่รื่มีการื่

อาย ุ   58 ป่

สญัชุาติ้   ไที่ย

คณุวฒิุิที่างการศ้กษา

 ปรื่ญิญาโที่: ภาควัชิิาการื่ติลาด คณะพาณชิิยช์ิศุาสติรื่ม์ีหุ้าวัทิี่ยาลยัธิรื่รื่มีศุาสติรื่์

 ปรื่ญิญาติรื่:่ ภาควัชิิาเคมี ่คณะวัทิี่ยาศุาติรื่ ์จำฬุาลงกรื่ณ์มีหุ้าวัทิี่ยาลยั

การอบรมบที่บาที่หุ้น�าท่ี่�กรรมการ/สมาคมส่งเสริมสถืาบนักรรมการบริษทัี่ไที่ย

 2566 Director Certification Program (DCP) รืุ่น่ที่่� 331/2023

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่จดที่ะเบย่น -ไมีม่ี-่

การดำารงต้ำาแหุ้น่งกรรมการในบริษทัี่อื�นในปัจจบุนั -ไมีม่ี-่

ประสบการณ์การที่ำางาน

ป่ 2558-2563  กรื่รื่มีการื่ผู้้�จำดัการื่, บรื่ษิัทัี่ ไที่ยไฟน์แอปเปิ�ล จำำากดั

ป่ 2553-2558  ผู้้�อำานวัยการื่ฝ่่าย, Dutch mill Group

ป่ 2545-2553  Sales and Marketing Director, Ocean Glass PLC.

สดัส่วนการถืือหุุ้�นในบริษทัี่ฯเมื�อวนัท่ี่� 31 ธันัวาคม 2565 -ไมีม่ี-่ 

ต้ำาแหุ้น่งในกิจการท่ี่�แข่งขนั/เก่�ยวเนื�องกบัธัรุกิจของบริษทัี่ ท่ี่�อาจที่ำาใหุ้�เกิดความขดัแย�งที่างผู้ลประโยชุน์ -ไมีม่ี-่

 การเข�าประชุมุ

   การประชุมุระหุ้ว่างดำารงต้ำาแหุ้น่งต้ามวาระเมษายน 2564 - เมษายน 2566

วนั เดือน ป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : วันัที่่� 11 สงิหุ้าคมี 2565

จำานวนป่ท่ี่�เป็นกรรมการ : 7 เดอ่น

รวมระยะเวลาท่ี่�จะดำารงต้ำาแหุ้น่งจนครบวาระน่� 3 ป่ 7 เดอ่น

การประชุมุ

คณะกรื่รื่มีการื่บรื่ษิัทัี่ 1/1

จำานวนครั �งท่ี่�เข�าประชุมุ/จำานวนครั �งที่ั �งหุ้มด
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นิยามกรรมการอิสระ

 บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก�ฟ้ดส ์จำำากดั (มีหุ้าชิน) ได�กำาหุ้นดคณุสมีบตัิขิอง “กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ” ที่่�เข�มีงวัดกวัา่หุ้ลกัเกณฑ์ท์ี่่�กำาหุ้นดโดยคณะกรื่รื่มีการื่

กำากบัติลาดที่นุ ดงัน่�

 1. ถือ่หุุ้�นไมี่เกนิรื่�อยละ 0.75 ของจำำานวันหุุ้�นที่่�มีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งที่ั �งหุ้มีดของบรื่ษิัทัี่ฯ บรื่ษิัทัี่ใหุ้ญ่ บรื่ษิัทัี่ย่อย บรื่ษิัทัี่รื่่วัมีผู้้�ถือ่หุุ้�น 

รื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของบรื่ษิัทัี่ฯ ที่ั �งน่� ใหุ้�นบัรื่วัมีการื่ถือ่หุุ้�นของผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�องของกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะรื่ายนั �นๆ ด�วัย

 2. ไมีเ่ป็นหุ้รื่อ่เคยเป็นกรื่รื่มีการื่ที่่�มีส่ว่ันรื่ว่ัมีบรื่หิุ้ารื่งาน ลก้จำ�าง พนกังาน ที่่�ปรื่ก่ษัาที่่�ได�รื่บัเงนิเดอ่นปรื่ะจำำา หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุี

ของบรื่ษิัทัี่ฯ บรื่ษิัทัี่ใหุ้ญ่ บรื่ษิัทัี่ยอ่ย บรื่ษิัทัี่รื่ว่ัมี บรื่ษิัทัี่ยอ่ยลำาดบัเดย่วักนั  ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ของผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของบรื่ษิัทัี่ฯ เวั�นแติ่

จำะได�พ�นจำากการื่มีล่กัษัณะดงักล่าวัมีาแล�วัไมีน่�อยกวั่า 2 ป่ ก่อนวันัที่่�ได�รื่บัแติ่งติั �งใหุ้�เป็นกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ ที่ั �งน่� ลกัษัณะติ�องหุ้�ามีดงักล่าวั 

ไมีร่ื่วัมีถืง่กรื่ณท่ี่่�กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะเคยเป็นข�ารื่าชิการื่หุ้รื่อ่ที่่�ปรื่ก่ษัาของสว่ันรื่าชิการื่ซ่�งเป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของบรื่ษิัทัี่ฯ

 3. ไมีเ่ป็นบุคคลที่่�มีค่วัามีสมัีพนัธิท์ี่างสายโลหุ้ติิ หุ้รื่อ่โดยการื่จำดที่ะเบย่นติามีกฎหุ้มีาย ในลกัษัณะที่่�เป็นบดิา มีารื่ดา ค้ส่มีรื่ส พ่�น�อง 

และบุติรื่ รื่วัมีที่ั �งค้ส่มีรื่สของบุติรื่ ของกรื่รื่มีการื่รื่ายอ่�น ผู้้�บรื่หิุ้ารื่ ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุี หุ้รื่อ่บุคคลที่่�จำะได�รื่บัการื่เสนอใหุ้�เป็น

กรื่รื่มีการื่ ผู้้�บรื่หิุ้ารื่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของบรื่ษิัทัี่หุ้รื่อ่บรื่ษิัทัี่ยอ่ย

 4. ไมีม่ีหุ่้รื่อ่เคยมีค่วัามีสมัีพนัธิท์ี่างธิุรื่กจิำกบับรื่ษิัทัี่ฯ บรื่ษิัทัี่ใหุ้ญ่ บรื่ษิัทัี่ยอ่ย บรื่ษิัทัี่รื่ว่ัมี ผู้้�ถือ่หุุ้�น รื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุี

ของบรื่ษิัทัี่ ฯ ในลกัษัณะที่่�อาจำเป็นการื่ขดัขวัางการื่ใชิ�วัจิำารื่ณญาณอยา่งอสิรื่ะ รื่วัมีที่ั �งไมีเ่ป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีน่ยั หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของผู้้�ที่่�มี่

ควัามีสมัีพนัธิท์ี่างธิุรื่กจิำกบับรื่ษิัทัี่ฯ บรื่ษิัทัี่ใหุ้ญ่ บรื่ษิัทัี่ยอ่ย บรื่ษิัทัี่รื่ว่ัมี ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของบรื่ษิัทัี่ฯ เวั�นแติ่จำะได�พ�น

จำากการื่มีล่กัษัณะดงักลา่วัมีาแล�วัไมีน่�อยกวัา่ 2 ป่ก่อนวันัที่่�ได�รื่บัแติ่งติั �งใหุ้�เป็นกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ

 ควัามีสมัีพนัธิท์ี่างธุิรื่กจิำติามีข�างติ�น รื่วัมีถืง่การื่ที่ำารื่ายการื่ที่างการื่ค�าที่่�กรื่ะที่ำาเป็นปกติเิพ่�อปรื่ะกอบกจิำการื่ การื่เชิ่าหุ้รื่อ่ใหุ้�เชิ่า

อสงัหุ้ารื่มิีที่รื่พัย ์ รื่ายการื่เก่�ยวักบัสนิที่รื่พัยห์ุ้รื่อ่บรื่กิารื่หุ้รื่อ่การื่ใหุ้�หุ้รื่อ่รื่บัควัามีชิ่วัยเหุ้ลอ่ที่างการื่เงนิ ด�วัยการื่รื่บัหุ้รื่อ่ใหุ้�ก้�ยม่ี คำ�าปรื่ะกนั  

การื่ใหุ้�สนิที่รื่พัยเ์ป็นหุ้ลกัปรื่ะกนัหุ้น่�สนิ รื่วัมีถืง่พฤติกิารื่ณ์อ่�นที่ำานองเดย่วักนั ซ่�งเป็นผู้ลใหุ้�บรื่ษิัทัี่ฯ หุ้รื่อ่ค้ส่ญัญามีภ่ารื่ะหุ้น่�ที่่�ติ�องชิำารื่ะติ่ออก่

ฝ่่ายหุ้น่�ง ติั �งแต่ิรื่�อยละ 3 ของสนิที่รื่พัยท์ี่่�มีต่ิวััตินสทุี่ธิขิองบรื่ษิัทัี่ฯ หุ้รื่อ่ติั �งแต่ิ 20 ล�านบาที่ข่�นไป แล�วัแต่ิจำำานวันใดจำะติำ�ากวัา่ ที่ั �งน่� การื่คำานวัณ

ภารื่ะหุ้น่�ดงักลา่วัใหุ้�เป็นไปติามีวัธิิก่ารื่คำานวัณมีล้คา่ของรื่ายการื่ที่่�เก่�ยวัโยงกนัติามีปรื่ะกาศุคณะกรื่รื่มีการื่กำากบัติลาดที่นุวัา่ด�วัยหุ้ลกัเกณฑ์์

ในการื่ที่ำารื่ายการื่ที่่�เก่�ยวัโยงกนั โดยอนุโลมี และใหุ้�นบัรื่วัมีภารื่ะหุ้น่�ที่่�เกดิข่�นในรื่ะหุ้วัา่ง 1 ป่ก่อนวันัที่่�มีค่วัามีสมัีพนัธิท์ี่างธิุรื่กจิำกบับุคคล

เดย่วักนัด�วัย

 5. ไมีเ่ป็นหุ้รื่อ่เคยเป็นผู้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ฯ บรื่ษิัทัี่ใหุ้ญ่ บรื่ษิัทัี่ยอ่ย บรื่ษิัทัี่รื่ว่ัมี ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคุมีของ 

บรื่ษิัทัี่ฯ และไมีเ่ป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีน่ยั ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุี หุ้รื่อ่หุุ้�นสว่ันของสำานกังานสอบบญัชิ ่ซ่�งมีผู่้้�สอบบญัชิข่องบรื่ษิัทัี่ฯ บรื่ษิัทัี่ใหุ้ญ่ บรื่ษิัทัี่ยอ่ย 

บรื่ษิัทัี่รื่ว่ัมี ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของบรื่ษิัทัี่ฯ สงักดัอย้ ่เวั�นแติจ่ำะได�พ�นจำากการื่มีล่กัษัณะดงักลา่วัมีาแล�วัไมีน่�อยกวัา่ 2 ป่

 6. ไมีเ่ป็นหุ้รื่อ่เคยเป็นผู้้�ใหุ้�บรื่กิารื่ที่างวัชิิาชิพ่ใดๆ ซ่�งรื่วัมีถืง่การื่ใหุ้�บรื่กิารื่เป็นที่่�ปรื่ก่ษัากฎหุ้มีายหุ้รื่อ่ที่่�ปรื่ก่ษัาที่างการื่เงนิ ซ่�งได�

รื่บัคา่บรื่กิารื่เกนิกวัา่ 2 ล�านบาที่ติ่อป่ จำากบรื่ษิัทัี่ฯ บรื่ษิัทัี่ใหุ้ญ่ บรื่ษิัทัี่ยอ่ยบรื่ษิัทัี่รื่ว่ัมี ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคมุีของบรื่ษิัทัี่ฯ 

และไมีเ่ป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีน่ยั ผู้้�มีอ่ำานาจำควับคุมี หุ้รื่อ่หุุ้�นสว่ันของผู้้�ใหุ้�บรื่กิารื่ที่างวัชิิาชิพ่นั �นด�วัย ที่ั �งในปัจำจำุบนัและก่อนได�รื่บัการื่แติ่งติั �งเป็น

กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะไมีน่�อยกวัา่ 2 ป่ก่อนวันัที่่�ได�รื่บัแติ่งติั �งใหุ้�เป็นกรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ

 7. ไมีเ่ป็นกรื่รื่มีการื่ที่่�ได�รื่บัการื่แติง่ติั �งข่�นเพ่�อเป็นติวััแที่นของกรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่ฯ ผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ หุ้รื่อ่ผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งเป็นผู้้�ที่่�เก่�ยวัข�อง

กบัผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่

 8. ไมีป่รื่ะกอบกจิำการื่ที่่�มีส่ภาพอยา่งเดย่วักนัและเป็นการื่แขง่ขนัที่่�มีน่ยักบักจิำการื่ของบรื่ษิัทัี่ฯ หุ้รื่อ่บรื่ษิัทัี่ยอ่ย หุ้รื่อ่ไมีเ่ป็นหุุ้�นสว่ัน

ที่่�มีน่ยัในหุ้�างหุุ้�นสว่ัน หุ้รื่อ่เป็นกรื่รื่มีการื่ที่่�มีส่ว่ันรื่ว่ัมีบรื่หิุ้ารื่งาน ลก้จำ�าง พนกังานที่่�ปรื่ก่ษัาที่่�ได�รื่บัเงนิเดอ่นปรื่ะจำำาหุ้รื่อ่ถือ่หุุ้�นเกนิรื่�อยละ1 ของ

จำำานวันหุุ้�นที่่�มีส่ทิี่ธิอิอกเสย่งที่ั �งหุ้มีดของบรื่ษิัทัี่อ่�น ซ่�งปรื่ะกอบกจิำการื่ที่่�มีส่ภาพอย่างเดย่วักนัและเป็นการื่แข่งขนัที่่�มีน่ัยกบักจิำการื่ของ 

บรื่ษิัทัี่ฯ หุ้รื่อ่บรื่ษิัทัี่ยอ่ย

 9. ไมีม่ีล่กัษัณะอ่�นใดที่่�ที่ำาใหุ้�ไมีส่ามีารื่ถืใหุ้�ควัามีเหุ้น็อยา่งเป็นอสิรื่ะเก่�ยวักบัการื่ดำาเนินงานของบรื่ษิัทัี่ฯ
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           วันัที่่� 7 มีน่าคมี 2566

เรื่ย่น ที่า่นผู้้�ถือ่หุุ้�น

เรื่่�อง การื่มีอบฉันัที่ะในการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2566

 ติามีที่่�บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก�ฟ้ดส ์ จำำากดั (มีหุ้าชิน) กำาหุ้นดวันัปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2566 ในวันัศุุกรื่ท์ี่่� 7 เมีษัายน 2566 เวัลา 10.00 น. 

ณ หุ้�องปรื่ะชิมุีสำานกังานใหุ้ญ่ (Auditorium) ชิั �น 5 อาคารื่ที่ปิโก�1 เลขที่่� 118/1 ถืนนพรื่ะรื่ามี 6 แขวังพญาไที่ เขติพญาไที่ กรื่งุเที่พฯ เพ่�อ

พจิำารื่ณารื่ะเบย่บวัารื่ะติ่าง ๆ ดงัรื่ายละเอย่ดปรื่ากฏติามีคำาบอกกลา่วัเรื่ย่กปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นปรื่ะจำำาป่ 2565 นั �น

 ในการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นครื่าวัน่�  ถื�าที่า่นไมีส่ามีารื่ถืเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีได�  ขอเชิญิชิวันที่า่นผู้้�ถือ่หุุ้�นได�โปรื่ดมีอบฉันัที่ะใหุ้�บุคคลอ่�น

หุ้รื่อ่กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะที่า่นใดที่า่นหุ้น่�ง ติามีรื่ายนามีติ่อไปน่� เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีและออกเสย่งลงคะแนนแที่นที่า่น ที่ั �งน่� เพ่�อรื่กัษัาสทิี่ธิใินการื่ออก

เสย่งของที่า่น 

 1. พลอากาศุเอกพงศุธิรื่ บวััที่รื่พัย์

 2. นายไพศุาล พงษัป์รื่ะยร้ื่

 3. นายสมีชิาย สภุทัี่รื่กุล

 กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะที่ั �ง 3 ที่า่น ไมีม่ีส่ว่ันได�เสย่ในการื่พจิำารื่ณาที่กุวัารื่ะ ยกเวั�นวัารื่ะที่่� 5 สำาหุ้รื่บั นายสมีชิาย สภุทัี่รื่กุล

 หุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะที่่�บรื่ษิัทัี่ฯ ได�จำดัสง่ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นพรื่�อมีหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุีครื่ั �งน่�  ได�ปรื่บัปรื่งุแก�ไขติามีที่่�กรื่มีพฒัินาธิุรื่กจิำการื่ค�าได�

กำาหุ้นด กลา่วัคอ่ ในแบบ ข. ปรื่บัปรื่งุใหุ้�ผู้้�มีอบฉันัที่ะสามีารื่ถืรื่ะบุควัามีปรื่ะสงคใ์นการื่ออกเสย่งเลอ่กติั �งกรื่รื่มีการื่ได�โดยละเอย่ดและชิดัเจำน

มีากยิ�งข่�น และแบบ ค. สำาหุ้รื่บัผู้้�ถือ่หุุ้�นชิาวัติ่างปรื่ะเที่ศุ ที่่�แติ่งติั �งCustodian ในปรื่ะเที่ศุไที่ยเป็นผู้้�รื่บัฝ่ากและดแ้ลหุุ้�น สามีารื่ถืมีอบฉันัที่ะ

ติามีวัธิิป่ฏบิตัิเิชิน่เดย่วักบัวัธิิข่องติลาดที่นุในติ่างปรื่ะเที่ศุ

 บรื่ษิัทัี่ฯ ได�จำดัใหุ้�มีหุ่้น�าใน website: www.tipco.net หุ้วััข�อ Investor ที่่�ผู้้�ถือ่หุุ้�นติ่างปรื่ะเที่ศุสามีารื่ถืจำดัพมิีพห์ุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะแบบ 

ก. ข. และ ค. ได�เองที่ั �งภาษัาไที่ยและภาษัาองักฤษั ซ่�งจำะสะดวักติ่อการื่มีอบฉันัที่ะมีากยิ�งข่�น

 ในการื่กำาหุ้นดเสย่งลงคะแนนวัารื่ะติา่งๆ ติามีที่่�ที่า่นเหุ้น็วัา่เหุ้มีาะสมี กรื่ณุากรื่อกรื่ายละเอย่ดติา่งๆ รื่วัมีที่ั �งการื่ออกเสย่งลงคะแนน

ใหุ้�ครื่บถื�วัน พรื่�อมีที่ั �งลงลายมีอ่ชิ่�อของที่า่นและของผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะใหุ้�ครื่บถื�วัน และปิดอากรื่แสติมีป์จำำานวัน 20 บาที่มีอบใหุ้�ผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะ

นำามีาในวันัปรื่ะชิมุี

 ในกรื่ณท่ี่่�ที่า่นมีอบฉันัที่ะใหุ้�กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะที่า่นใดที่า่นหุ้น่�งออกเสย่งลงคะแนน โปรื่ดสง่หุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะกลบัคน่มีาใหุ้�ถืง่บรื่ษิัทัี่ฯ

ก่อนการื่ปรื่ะชิมุีอยา่งน�อย 1 วันั เพ่�อควัามีเรื่ย่บรื่�อยในการื่เติรื่ย่มีการื่ปรื่ะชิมุี

 กรื่ะผู้มีขอถือ่โอกาสน่�  ขอบคณุในควัามีรื่ว่ัมีมีอ่ของที่า่นที่่�มีต่ิ่อบรื่ษิัทัี่ฯด�วัยดเ่สมีอมีา

          ขอแสดงควัามีนบัถือ่

         (นายลอ่ชิา พศิุษิัฐการื่)

            รื่กัษัาการื่ปรื่ะธิานเจำ�าหุ้น�าที่่�บรื่หิุ้ารื่

เอกสารื่แนบ 4
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ชืุ�อ-นามสกลุ  นายไพิศาล พิงษ์ประยร้ 

ต้ำาแหุ้น่ง  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ/ กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ /

   ปรื่ะธิานคณะกรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

อาย ุ   73 ป่

ท่ี่�อย้่   เลขที่่� 120/26 ซอยปรื่ะสานมีติิรื่ ถืนนสขุมุีวัทิี่ 

   แขวังคลองเติยเหุ้น่อ เขติวัฒัินา กรื่งุเที่พฯ

ไม่ม่ส่วนได�เส่ยในการพิิจารณาที่กุวาระ

ชืุ�อ-นามสกลุ  พิลอากาศเอกพิงศธัร บวัที่รพัิย์

ต้ำาแหุ้น่ง  รื่องปรื่ะธิานกรื่รื่มีการื่/กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ/ปรื่ะธิานคณะกรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ

อาย ุ   71 ป่

ท่ี่�อย้่   เลขที่่� 242/230 ซอยวัภิาวัด ่82 แขวังสนามีบนิ เขติดอนเมีอ่ง

   กรื่งุเที่พมีหุ้านครื่

ไม่ม่ส่วนได�เส่ยในการพิิจารณาที่กุวาระ

ข�อมล้กรรมการอิสระท่ี่�เสนอใหุ้�เป็นผู้้�รบัมอบฉันที่ะ

ชืุ�อ-นามสกลุ  นายสมชุาย สภุทัี่รกลุ

ต้ำาแหุ้น่ง  กรื่รื่มีการื่อสิรื่ะ / กรื่รื่มีการื่ติรื่วัจำสอบ / 

   กรื่รื่มีการื่สรื่รื่หุ้าและกำาหุ้นดคา่ติอบแที่น

อาย ุ   56 ป่

ท่ี่�อย้่   เลขที่่� 3/1 ซอยกรื่งุเที่พกรื่ฑ่์า 7 แยก(บ�านสวันรื่าชิา)

   แขวังหุ้วััหุ้มีาก เขติบางกะปิ กรื่งุเที่พมีหุ้านครื่

ไม่ม่ส่วนได�เส่ยในการพิิจารณาที่กุวาระ ยกเว�นวาระท่ี่� 5

หุ้มายเหุ้ต้ ุ รื่ายละเอย่ดปรื่ะวัตัิกิรื่รื่มีการื่อสิรื่ะที่ั �ง 3 ที่า่น ปรื่ากฎในรื่ายงานปรื่ะจำำาป่ 2565 (แบบ 56-1 One Report)
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ข�อบงัคบัของบริษทัี่

ของ

บริษทัี่ ทิี่ปโก�ฟูด้ส ์จำากดั (มหุ้าชุน)

หุ้มวดท่ี่� 5 การประชุมุผู้้�ถืือหุุ้�น

 ข�อ 30. คณะกรื่รื่มีการื่ติ�องจำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นเป็นการื่ปรื่ะชิมุีสามีญัปรื่ะจำำาป่ภายในส่�เดอ่นนบัแติ่วันัสิ�นสดุของรื่อบป่บญัชิ่

ของบรื่ษิัทัี่

  การื่ปรื่ะชิุมีผู้้�ถือ่หุุ้�นครื่าวัอ่�นนอกจำากที่่�กล่าวัแล�วั ใหุ้�เรื่ย่กวั่าการื่ปรื่ะชิุมีวัสิามีญั คณะกรื่รื่มีการื่จำะเรื่ย่กปรื่ะชิุมีผู้้�ถือ่หุุ้�น

เป็นการื่ปรื่ะชิุมีวัสิามีญั เมี่�อใดกไ็ด�สดุแต่ิจำะเหุ้น็สมีควัรื่ หุ้รื่อ่ผู้้�ถือ่หุุ้�นคนหุ้น่�งหุ้รื่อ่หุ้ลายคนซ่�งมีหุุ่้�นนบัรื่วัมีกนัได�ไมีน่�อยกวัา่รื่�อยละสบิของ

จำำานวันหุุ้�นที่่�จำำาหุ้น่ายได�ที่ั �งหุ้มีด อาจำรื่�องขอเป็นหุ้นงัสอ่ใหุ้� คณะกรื่รื่มีการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีวัสิามีญัผู้้�ถือ่หุุ้�นเมี่�อใดกไ็ด� แติต่ิ�องรื่ะบเุรื่่�องและเหุ้ตุิผู้ล

ในการื่ขอใหุ้�เรื่ย่กปรื่ะชิมุีไวั�ใหุ้�ชิดัเจำนในหุ้นงัสอ่ดงักลา่วัด�วัย ในกรื่ณเ่ชิน่น่�ใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นภายในส่�สบิหุ้�าวันันบั

แติ่วันัที่่�ได�รื่บัหุ้นงัสอ่จำากผู้้�ถือ่หุุ้�น

  ในกรื่ณท่ี่่�คณะกรื่รื่มีการื่ไมีจ่ำดัใหุ้�มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีภายในกำาหุ้นดรื่ะยะเวัลาติามีวัรื่รื่คสอง ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่ั �งหุ้ลายซ่�งเข�าชิ่�อกนัหุ้รื่อ่ผู้้�

ถือ่หุุ้�นคนอ่�นๆ รื่วัมีกนัได�จำำานวันหุุ้�นติามีที่่�บงัคบัไวั�นั �นจำะเรื่ย่กปรื่ะชิมุีเองกไ็ด�ภายในส่�สบิหุ้�าวันันบัแติว่ันัครื่บกำาหุ้นดรื่ะยะเวัลาติามีวัรื่รื่คสอง 

ในกรื่ณเ่ชิน่น่�ใหุ้�ถือ่วัา่เป็นการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�คณะกรื่รื่มีการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุี โดยบรื่ษิัทัี่ติ�องรื่บัผู้ดิชิอบคา่ใชิ�จำา่ยอนัจำำาเป็นที่่�เกดิจำากการื่จำดัใหุ้�

มีก่ารื่ปรื่ะชิมุีและอำานวัยควัามีสะดวักติามีสมีควัรื่

  ในกรื่ณท่ี่่�ปรื่ากฎวัา่การื่ปรื่ะชิมุี ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เป็นการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีเพรื่าะผู้้�ถือ่หุุ้�นติามีวัรื่รื่คสามีครื่ั �งใด จำำานวันผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งมีา

รื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีไมีค่รื่บองคป์รื่ะชิมุีติามีที่่�กำาหุ้นดไวั�ในข�อ 33. ผู้้�ถือ่หุุ้�นติามีวัรื่รื่คสามีติ�องรื่ว่ัมีกนัรื่บัผู้ดิชิอบชิดใชิ�คา่ใชิ�จำา่ยที่่�เกดิจำากการื่จำดัใหุ้�มี่

การื่ปรื่ะชิมุีในครื่ั �งนั �นใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่

 ข�อ 31. ในการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นใหุ้�คณะกรื่รื่มีการื่จำดัที่ำาเป็นหุ้นงัสอ่นดัปรื่ะชิมุีรื่ะบุสถืานที่่� วันั เวัลา รื่ะเบย่บวัารื่ะการื่ปรื่ะชิมุี 

และเรื่่�องที่่�จำะเสนอต่ิอที่่�ปรื่ะชิุมีพรื่�อมีด�วัยรื่ายละเอย่ดติามีสมีควัรื่ โดยรื่ะบุใหุ้�ชิดัเจำนวั่าเป็นเรื่่�องที่่�จำะเสนอเพ่�อที่รื่าบ เพ่�ออนุมีตัิ ิ หุ้รื่อ่เพ่�อ

พจิำารื่ณาแล�วัแต่ิกรื่ณ ่รื่วัมีที่ั �งควัามีเหุ้น็ของคณะกรื่รื่มีการื่ในเรื่่�องดงักลา่วั และจำดัสง่หุ้นงัสอ่ใหุ้�ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่รื่าบไมีน่�อยกวัา่เจำด็วันัก่อนวันัปรื่ะชิมุี 

และโฆษัณาคำาบอกกลา่วันดัปรื่ะชิมุีในหุ้นงัสอ่พมิีพต์ิดิติ่อกนัสามีวันัก่อนวันัปรื่ะชิมุีไมีน่�อยกวัา่สามีวันั

 สถืานที่่�ที่่�จำะใชิ�ปรื่ะชิมุีติามีวัรื่รื่คหุ้น่�ง ติ�องติั �งอย้ใ่นที่�องที่่�อนัเป็นที่่�ติั �งของสำานกังานใหุ้ญ่ของบรื่ษิัทัี่ หุ้รื่อ่สาขา หุ้รื่อ่จำงัหุ้วัดัใกล�เคย่ง

 ข�อ 32. ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีส่ทิี่ธิเิข�าปรื่ะชิมุีและออกเสย่งลงคะแนนในการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น แติ่จำะมีอบฉันัที่ะใหุ้�บุคคลอ่�นเข�าปรื่ะชิมุีและออก

เสย่งลงคะแนนแที่นกไ็ด�

  การื่มีอบฉันัที่ะใหุ้�ที่ำาเป็นหุ้นงัสอ่และลงลายมีอ่ชิ่�อผู้้�มีอบฉันัที่ะ และมีอบแกป่รื่ะธิานที่่�ปรื่ะชิมุี ณ สถืานที่่�ที่่�ปรื่ะชิมุีกอ่นผู้้�รื่บั

มีอบฉันัที่ะเข�าปรื่ะชิมุี

 ข�อ 33. ในการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น ติ�องมีผู่้้�ถือ่หุุ้�นและผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะจำากผู้้�ถือ่หุุ้�น (ถื�ามี)่ มีาปรื่ะชิมุีไมีน่�อยกวัา่ย่�สบิหุ้�าคน หุ้รื่อ่ไมีน่�อย

กวัา่ก่�งหุ้น่�งของจำำานวันผู้้�ถือ่หุุ้�นที่ั �งหุ้มีด และติ�องมีหุุ่้�นนบัรื่วัมีกนัได�ไมีน่�อยกวัา่หุ้น่�งในสามีของจำำานวันหุุ้�นที่่�จำำาหุ้น่ายได�ที่ั �งหุ้มีด จำง่จำะเป็นองค์

ปรื่ะชิมุี

  ในกรื่ณท่ี่่�ปรื่ากฏวัา่การื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นครื่ั �งใด เมี่�อลว่ังเวัลานดัไปแล�วัถืง่หุ้น่�งชิั �วัโมีงจำำานวันผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งมีาเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี

ไมีค่รื่บองคป์รื่ะชิมุีติามีที่่�กำาหุ้นดไวั� หุ้ากวัา่การื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นได�เรื่ย่กนดัเพรื่าะผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่�องขอ การื่ปรื่ะชิมุีเป็นอนัรื่ะงบัไป ถื�าการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�

ถือ่หุุ้�นนั �นมีใิชิเ่ป็นการื่เรื่ย่กปรื่ะชิมุีเพรื่าะผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่�องขอ ใหุ้�นดัปรื่ะชิมุีใหุ้มี ่และใหุ้�สง่หุ้นงัสอ่นดัปรื่ะชิมุีไปยงัผู้้�ถือ่หุุ้�นไมีน่�อยกวัา่เจำด็วันัก่อน

วันัปรื่ะชิมุี ในการื่ปรื่ะชิมุีครื่ั �งหุ้ลงัน่�ไมีบ่งัคบัวัา่จำะติ�องครื่บองคป์รื่ะชิมุี

เอกสารื่แนบ 5



31

เอกสารื่แนบ 5 (ติ่อ)

 ข�อ 34 มีติขิองที่่�ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�นนั �นใหุ้�ปรื่ะกอบด�วัยคะแนนเสย่งดงัติ่อไปน่�

 (1) ในกรื่ณป่กติใิหุ้�ถือ่คะแนนเสย่งข�างมีากของผู้้�ถือ่หุุ้�น ซ่�งมีาปรื่ะชิมุีและออกเสย่งลงคะแนน ถื�ามีค่ะแนนเสย่งเที่า่กนั ใหุ้�ปรื่ะธิาน 

 ที่่�ปรื่ะชิมุีออกเสย่งเพิ�มีข่�นอก่เสย่งหุ้น่�งเป็นเสย่งชิ่�ขาด

 (2) ในกรื่ณ่ดงัต่ิอไปน่�ใหุ้�ถือ่คะแนนเสย่งไมีน่�อยกวัา่สามีในส่�ของจำำานวันเสย่งที่ั �งหุ้มีดของผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิุมีและมีส่ทิี่ธิอิอกเสย่ง 

 ลงคะแนน

  (ก) การื่ขายหุ้รื่อ่โอนกจิำการื่ของบรื่ษิัทัี่ที่ั �งหุ้มีดหุ้รื่อ่บางสว่ันที่่�สำาคญัใหุ้�แก่บุคคลอ่�น

  (ข) การื่ซ่�อหุ้รื่อ่รื่บัโอนกจิำการื่ของบรื่ษิัทัี่อ่�นหุ้รื่อ่บรื่ษิัทัี่เอกชินมีาเป็นของบรื่ษิัทัี่

  (ค) การื่ที่ำา แก�ไข หุ้รื่อ่เลกิสญัญาเก่�ยวักบัการื่ใหุ้�เชิา่กจิำการื่ของบรื่ษิัทัี่ที่ั �งหุ้มีดหุ้รื่อ่บางสว่ันที่่�สำาคญั การื่มีอบหุ้มีายใหุ้� 

  บุคคลอ่�นเข�ามีาจำดัการื่ธิุรื่กจิำของบรื่ษิัทัี่ หุ้รื่อ่การื่รื่วัมีกจิำการื่กบับุคคลอ่�น โดยมีว่ัตัิถุืปรื่ะสงคจ์ำะแบง่กำาไรื่ขาดที่นุกนั

 ข�อ 35 กจิำการื่อนัที่่�ปรื่ะชิมุีสามีญัปรื่ะจำำาป่พง่กรื่ะที่ำามีด่งัน่�

 (1) พจิำารื่ณารื่ายงาน ของคณะกรื่รื่มีการื่ที่่�เสนอติ่อที่่�ปรื่ะชิมุี แสดงกจิำการื่ของบรื่ษิัทัี่ที่่�คณะกรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่ได�จำดัการื่ไปในรื่อบ 

 ป่ที่่�ผู้า่นมีา

 (2) พจิำารื่ณาและอนุมีตัิงิบดลุ

 (3) พจิำารื่ณาจำดัสรื่รื่กำาไรื่

 (4) เลอ่กติั �งกรื่รื่มีการื่แที่นกรื่รื่มีการื่ที่่�ออกติามีวัารื่ะ

 (5) แติ่งติั �งผู้้�สอบบญัชิแ่ละกำาหุ้นดคา่ติรื่วัจำสอบบญัชิ่

 (6) กจิำการื่อ่�นๆ
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คำาชุ่�แจงวิธ่ัการมอบฉันที่ะ การลงที่ะเบย่น การแสดงหุ้ลกัฐานแสดงต้นเข�ารว่มประชุมุและการออกเส่ยงลงคะแนนในการประชุมุ

ผู้้�ถืือหุุ้�น

ผู้้�เข�าร่วมประชุมุจะต้�องแสดงเอกสารดงัต่้อไปน่�ก่อนเข�าร่วมประชุมุ

1. ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เป็นบุคคลธิรื่รื่มีดา

 1.1 กรื่ณผู่้้�ถือ่หุุ้�นเข�าปรื่ะชิมุีด�วัยตินเอง ใหุ้�แสดงเอกสารื่ที่่�สว่ันรื่าชิการื่ออกใหุ้�ซ่�งปรื่ากฏรื่ป้ถ่ืายของผู้้�ถือ่หุุ้�นและยงัไมีหุ่้มีดอาย ุเชิน่  

 บตัิรื่ปรื่ะชิาชิน ใบขบัข่� บตัิรื่ข�ารื่าชิการื่ หุ้รื่อ่หุ้นงัสอ่เดนิที่าง

 1.2 กรื่ณผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะเข�าปรื่ะชิมุี

  (ก) หุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะติามีแบบที่่�แนบมีาพรื่�อมีหุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุี ซ่�งได�กรื่อกข�อควัามีถืก้ติ�องครื่บถื�วัน และลงลายมีอ่ 

  ชิ่�อผู้้�มีอบฉันัที่ะและผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะ

  (ข) สำาเนาภาพถืา่ยเอกสารื่ที่่�สว่ันรื่าชิการื่ออกใหุ้�ของผู้้�ถือ่หุุ้�นโดยมีร่ื่ายละเอย่ดติามี 1.1 ข�างติ�น และผู้้�มีอบฉันัที่ะได�ลงชิ่�อ 

  รื่บัรื่องสำาเนาถืก้ติ�อง

  (ค) เอกสารื่ที่่�สว่ันรื่าชิการื่ออกใหุ้�ของผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะโดยมีร่ื่ายละเอย่ดติามี 1.1 ข�างติ�น

2. ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เป็นนิติบิุคคล

 2.1 กรื่ณผู่้้�แที่นของผู้้�ถือ่หุุ้�น (กรื่รื่มีการื่) เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีด�วัยตินเอง 

  (ก) แสดงเอกสารื่ที่่�สว่ันรื่าชิการื่ออกใหุ้�ของผู้้�แที่นนิติบิุคคลเชิน่เดย่วักบักรื่ณบุ่คคลธิรื่รื่มีดา ข�อ 1.1

  (ข) สำาเนาหุ้นงัสอ่รื่บัรื่องการื่จำดที่ะเบย่นนิติบิคุคลของผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งรื่บัรื่องสำาเนาถืก้ติ�องโดยผู้้�แที่นนิติบิคุคล(กรื่รื่มีการื่) และ 

  มีข่�อควัามีแสดงใหุ้�เหุ้น็วัา่ผู้้�แที่นนิติบิุคคลซ่�งเป็นผู้้�เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีมีอ่ำานาจำกรื่ะที่ำาการื่แที่นนิติบิุคคลซ่�งเป็นผู้้�ถือ่หุุ้�น 

 2.2 กรื่ณผู่้้�ถือ่หุุ้�นมีอบฉันัที่ะใหุ้�ผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี

  (ก) หุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะติามีแบบที่่�แนบมีาพรื่�อมีหุ้นงัสอ่นดัปรื่ะชิมุี (แบบใดแบบหุ้น่�ง) ซ่�งได�กรื่อกข�อควัามีถืก้ติ�องครื่บถื�วัน 

  และลงลายมีอ่ชิ่�อของผู้้�แที่นนิติบิุคคล (กรื่รื่มีการื่) ซ่�งเป็นผู้้�มีอบฉันัที่ะ และ ผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะ

  (ข) สำาเนาหุ้นงัสอ่รื่บัรื่องการื่จำดที่ะเบย่นนิติบิุคคลของผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งรื่บัรื่องสำาเนาถื้กติ�องโดยผู้้�แที่นนิติบิุคคล (กรื่รื่มีการื่)  

  และมีข่�อควัามีแสดงใหุ้�เหุ้น็วัา่ผู้้�แที่นนิติบิคุคลซ่�งลงนามีในหุ้นงัสอ่มีอบฉันัที่ะมีอ่ำานาจำ กรื่ะที่ำาการื่แที่นนิติบิคุคลซ่�งเป็นผู้้�ถือ่หุุ้�น 

  (ค) สำาเนาเอกสารื่ที่่�สว่ันรื่าชิการื่ออกใหุ้�ของผู้้�แที่นนิติบิคุคล (กรื่รื่มีการื่) ซ่�งเป็นผู้้�มีอบฉันัที่ะและลงชิ่�อรื่บัรื่องสำาเนาถืก้ติ�อง 

  (ง) แสดงเอกสารื่ที่่�สว่ันรื่าชิการื่ออกใหุ้�ของผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะ เชิน่เดย่วักบักรื่ณบุ่คคลธิรื่รื่มีดา ข�อ 1.1

3.ผู้้�ถือ่หุุ้�นซ่�งมีไิด�มีส่ญัชิาติไิที่ยหุ้รื่อ่เป็นนิติบิุคคลที่่�จำดัติั �งข่�นติามีกฎหุ้มีายติ่างปรื่ะเที่ศุ

 ใหุ้�นำาควัามีในข�อ 1 และ ข�อ 2 มีาใชิ�บงัคบัโดยอนุโลมีกบัผู้้�ถือ่หุุ้�นหุ้รื่อ่ผู้้�เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีซ่�งมีไิด�มี ่สญัชิาติไิที่ยหุ้รื่อ่ซ่�งเป็นนิติบิุคคล

ที่่�จำดัติั �งข่�นติามีกฎหุ้มีายติ่างปรื่ะเที่ศุ แล�วัแติ่กรื่ณ ่ที่ั �งน่� ภายใติ�บงัคบัดงัติ่อไปน่�

 (1) หุ้นงัสอ่รื่บัรื่องการื่เป็นนิติบิคุคลนั �นอาจำจำะเป็นเอกสารื่ที่่�ออกโดยสว่ันรื่าชิการื่ของปรื่ะเที่ศุที่่�นิติบิคุคลนั �นติั �งอย้หุ่้รื่อ่โดยเจำ�าหุ้น�าที่่� 

 ของนิติบิุคคลนั �นกไ็ด� ที่ั �งน่� จำะติ�องมีร่ื่ายละเอย่ดเก่�ยวักบัชิ่�อนิติบิุคคล ผู้้�มีอ่ำานาจำลงลายมีอ่ชิ่�อผู้ก้พนันิติบิุคคลและเง่�อนไขหุ้รื่อ่ 

 ข�อจำำากดัอำานาจำในการื่ลงลายมีอ่ชิ่�อ ที่่�ติั �งสำานกังานใหุ้ญ่

 (2) เอกสารื่ที่่�มีไิด�มีต่ิ�นฉับบัเป็นภาษัาองักฤษัจำะติ�องจำดัที่ำาคำาแปลภาษัาองักฤษัแนบมีาพรื่�อมีด�วัย และใหุ้�ผู้้�แที่นนิติบิคุคลนั �นรื่บัรื่อง 

 ควัามีถืก้ติ�องของคำาแปล 

การออกเส่ยงลงคะแนน

 1. การื่ออกเสย่งลงคะแนนใหุ้�นบัหุ้น่�งหุุ้�นเป็นหุ้น่�งเสย่ง 

 2. ทีุ่กวัารื่ะเพ่�อพจิำารื่ณาในการื่ปรื่ะชิุมีครื่ั �งน่�เป็นกรื่ณ่ปกติ ิ ถือ่เอาเสย่งข�างมีากเป็นมีติ ิ ถื�าคะแนนเสย่งเที่า่กนัใหุ้�ปรื่ะธิานมีเ่สย่ง 

 ชิ่�ขาดอก่เสย่งหุ้น่�ง

 3. ผู้้�ถือ่หุุ้�นคนใดมีส่ว่ันได�เสย่เป็นพเิศุษัในข�อปรื่ะชิมุีข�อใด หุ้�ามีมีใิหุ้�ออกเสย่งในข�อนั �น 

 4. การื่ออกเสย่งลงคะแนน โดยผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองหุ้รื่อ่ผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะ ใหุ้�ที่ำาเครื่่�องหุ้มีายในบตัิรื่ลงคะแนนเสย่ง

 5. ผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะที่่�ผู้้�ถือ่หุุ้�นได�ลงคะแนนในใบมีอบฉันัที่ะแล�วั ไมีต่ิ�องที่ำาเครื่่�องหุ้มีายในบตัิรื่ลงคะแนน

 ปรื่ะธิานจำะแจำ�งใหุ้�ที่่�ปรื่ะชิมุีที่รื่าบผู้ลการื่ลงคะแนนเสย่งในแต่ิละวัารื่ะ โดยผู้ลคะแนนเสย่งที่่�ได�จำะเป็นคะแนนเสย่งรื่วัมีของผู้้�ถือ่หุุ้�น

ที่่�มีาปรื่ะชิมุีด�วัยตินเองและของผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะ

เอกสารื่แนบ 6
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เอกสารื่แนบ 7

ประกาศแจ�งความเป็นส่วนต้วัของผู้้�ลงที่นุและผู้้�ถืือหุุ้�น

 บรื่ษิัทัี่ ที่ปิโก�ฟ้ดส ์จำำากดั (มีหุ้าชิน) (“บรื่ษิัทัี่”) ใหุ้�ควัามีเชิ่�อมีั �นแก่ผู้้�ลงที่นุ ผู้้�ถือ่หุุ้�น และ/หุ้รื่อ่บุคคลใดๆ ที่่�สนใจำเก่�ยวักบัการื่ลงที่นุ

ของบรื่ษิัทัี่ (“ที่า่น”) วัา่ข�อมีล้สว่ันบุคคลที่ั �งหุ้มีดของที่า่นเป็นข�อมีล้ที่่�ที่างบรื่ษิัทัี่ใหุ้�ควัามีสำาคญั โดยบรื่ษิัทัี่รื่บัปรื่ะกนัที่่�จำะปกป�องและปรื่ะมีวัล

ผู้ลข�อมีล้สว่ันบุคคลด�วัยมีาติรื่การื่รื่กัษัาควัามีมีั �นคงปลอดภยัที่่�เหุ้มีาะสมีอยา่งดท่ี่่�สดุ ที่ั �งน่� บรื่ษิัทัี่มีจ่ำดุปรื่ะสงคแ์จำ�งใหุ้�ที่า่นใหุ้�ที่รื่าบเก่�ยวักบั

นโยบายควัามีเป็นสว่ันติวััผู้้�ถือ่หุุ้�นและผู้้�ลงที่นุฉับบัน่� (“นโยบายควัามีเป็นสว่ันติวัั”) ซ่�งรื่ะบุเก่�ยวักบัควัามีจำำาเป็นในการื่เกบ็ รื่วับรื่วัมี ปรื่ะมีวัลผู้ล 

ใชิ�รื่วัมีถืง่การื่เปิดเผู้ยหุ้รื่อ่สง่ติ่อข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นที่่�บรื่ษิัทัี่จำำาเป็นติ�องดำาเนินการื่เพ่�อการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�ในฐานะบรื่ษิัทัี่ต่ิอที่า่นในฐานะ

ผู้้�ถือ่หุุ้�น และผู้้�ลงที่นุติามีกฎหุ้มีาย อนัได�แก่ พรื่ะรื่าชิบญัญตัิบิรื่ษิัทัี่มีหุ้าชินจำำากดัและปรื่ะมีวัลกฎหุ้มีายแพง่และพาณชิิย ์

ข�อมล้ส่วนบคุคลท่ี่�ม่การประมวลผู้ล

 “ข�อมีล้สว่ันบุคคล” หุ้มีายถืง่ ข�อมีล้เก่�ยวักบัผู้้�ลงทีุ่น ผู้้�ถือ่หุุ้�น และ/หุ้รื่อ่ผู้้�สนใจำเก่�ยวักบัการื่ลงทีุ่นของบรื่ษิัทัี่แต่ิละบุคคลที่่�ที่ำาใหุ้�

สามีารื่ถืรื่ะบุติวััตินของที่า่นได� ไมีว่ัา่จำะเป็นสว่ันของข�อมีล้ที่่�ที่างบรื่ษิัทัี่อาจำได�รื่บัข�อมีล้ดงักลา่วัโดยติรื่งจำากการื่ที่่�ที่า่นแจำ�งข�อมีล้ใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่ 

หุ้รื่อ่จำากการื่ติรื่วัจำสอบสมีดุที่ะเบย่นผู้้�ถือ่หุุ้�นของบรื่ษิัทัี่ ซ่�งบรื่ษิัทัี่มีหุ่้น�าที่่�เกบ็และรื่วับรื่วัมีติามีกฎหุ้มีาย โดยอาจำรื่วัมีถืง่กรื่ณท่ี่่�บรื่ษิัทัี่อาจำได�

รื่บัข�อมีล้ของที่า่นติามีที่ะเบย่นผู้้�ถือ่หุุ้�นจำากบรื่ษิัทัี่ศุน้ยร์ื่บัฝ่ากหุ้ลกัที่รื่พัย ์(ปรื่ะเที่ศุไที่ย) จำำากดัที่่�ใหุ้�บรื่กิารื่นายที่ะเบย่นหุ้ลกัที่รื่พัยใ์หุ้�แกบ่รื่ษิัทัี่ 

ที่ั �งน่� บรื่ษิัทัี่มีค่วัามีจำำาเป็นติ�องเกบ็ รื่วับรื่วัมี และใชิ�ข�อมีล้สว่ันบุคคลดงัติ่อไปน่� 

1. ข�อมีล้สว่ันบุคคลเก่�ยวักบัที่า่นในฐานะผู้้�ถือ่หุุ้�น กลา่วัคอ่ ชิ่�อ นามีสกุล สญัชิาติ ิอาชิพ่ ที่่�อย้ปั่จำจำบุนั จำำานวันหุุ้�นที่่�ถือ่ ข�อมีล้บญัชิธ่ินาคารื่

ของที่า่น เลขปรื่ะจำำาติวััปรื่ะชิาชิน อเ่มีล และเบอรื่ต์ิดิติ่อ

2. กรื่ณ่ที่่�ที่่านเป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ติามีนิยามีที่่�กำาหุ้นดไวั�ในหุ้ลกัเกณฑ์ข์องหุ้น่วัยงานกำากบัดแ้ล ได�แก่แต่ิไมีจ่ำำากดัเพย่ง สำานกังานคณะ

กรื่รื่มีการื่กำากบัหุ้ลกัที่รื่พัยแ์ละติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์ละติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย บรื่ษิัทัี่จำำาเป็นติ�องเกบ็ รื่วับรื่วัมี ข�อมีล้สว่ันบุคคลของ

ที่า่นเพิ�มีเติมิี ได�แก่ ปรื่ะวัตัิขิองที่า่น (ได�แก่ ปรื่ะวัตัิกิารื่ศุก่ษัา ปรื่ะสบการื่ณ์การื่ที่ำางาน เป็นติ�น) และรื่ป้ถ่ืายของที่า่นหุ้รื่อ่ติวััแที่นของผู้้�ถือ่

หุุ้�นนิติบิุคคลดงักลา่วั

3. ข�อมีล้สว่ันบคุคลอ่�นที่่�ที่า่นอาจำใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่รื่ะหุ้วัา่งการื่ติดิติอ่ส่�อสารื่หุ้รื่อ่บที่สนที่นาที่่�อาจำมีก่บับรื่ษิัทัี่ผู้า่นชิอ่งที่างนกัลงที่นุสมัีพนัธิ ์ซ่�งอาจำ

รื่วัมีถืง่แติ่ไมีจ่ำำากดัเพย่ง ชิ่�อ นามีสกุล สญัชิาติ ิอาชิพ่ ที่่�อย้ ่และข�อมีล้การื่ติดิติ่อที่า่น (ได�แก่ เบอรื่โ์ที่รื่ศุพัที่ ์และ/หุ้รื่อ่ อเ่มีล)

4. ข�อมีล้การื่เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุีที่่�ผู้้�ถือ่หุุ้�นดงักลา่วัเข�ารื่ว่ัมีในการื่ปรื่ะชิมุีผู้้�ถือ่หุุ้�น ซ่�งอาจำรื่วัมีถืง่ ข�อมีล้การื่ลงที่ะเบย่นเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี ที่่�อาจำรื่วัมี

ถืง่ข�อมีล้ของผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะแที่นผู้้�ถือ่หุุ้�น พรื่�อมีที่ั �งการื่บนัที่ก่ภาพและเสย่งรื่ะหุ้วัา่งการื่เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี ที่ั �งในรื่ป้แบบการื่ปรื่ะชิมุีแบบออนไลน์

และออฟไลน์ 

5. ข�อมีล้สว่ันบุคคลอ่�นที่่�ที่า่นอาจำยนิยอมีและนำาสง่ใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่เพ่�อการื่ปรื่ะมีวัลผู้ลด�วัยวัตัิถุืปรื่ะสงคเ์ฉัพาะอ่�นๆ

 ในกรื่ณผู่้้�ถือ่หุุ้�นที่่�ถือ่หุุ้�นในนามีนิติบิุคคล บรื่ษิัทัี่มีค่วัามีจำำาเป็นติ�องเกบ็ข�อมีล้และใชิ�ข�อมีล้ของกรื่รื่มีการื่ของบรื่ษิัทัี่ หุ้รื่อ่ในกรื่ณท่ี่่�ผู้้�

ถือ่หุุ้�นมีอบฉันัที่ะใหุ้�บุคคลอ่�นเข�าปรื่ะชิมุีและการื่ใชิ�สทิี่ธิผิู้้�ถือ่หุุ้�นติ่าง  ๆ ติามีกฎหุ้มีายของที่า่น บรื่ษิัทัี่ยอ่มีมีค่วัามีจำำาเป็นในการื่ปรื่ะมีวัลผู้ล

ข�อมีล้ของบุคคลดงักลา่วัโดยถือ่เป็นการื่ปรื่ะมีวัลผู้ลเพ่�อที่า่นในฐานะผู้้�ถือ่หุุ้�น และในกรื่ณด่งักลา่วั การื่ที่่�ที่า่นเป็นผู้้�สง่ข�อมีล้สว่ันบุคคลของ

บุคคลอ่�นดงักลา่วัใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่ บรื่ษิัทัี่จำะถือ่วัา่ที่า่นได�ใหุ้�การื่รื่บัปรื่ะกนัวัา่ที่า่นได�รื่บัควัามียนิยอมีหุ้รื่อ่มีส่ทิี่ธิใินการื่เปิดเผู้ยข�อมีล้สว่ันบุคคล

ของบุคคลดงักลา่วัใหุ้�แก่บรื่ษิัทัี่แล�วั 

 “ข�อมล้ส่วนบคุคลท่ี่�ม่ความอ่อนไหุ้ว” หุ้มีายถืง่ ข�อมีล้สว่ันบุคคลที่่�เป็นเรื่่�องสว่ันติวััโดยแที่�ของบุคคล มีค่วัามีละเอย่ดออ่นและ

สุม่ีเส่�ยงติ่อการื่ถืก้ใชิ�ในการื่เลอ่กปฏบิตัิอิยา่งไมีเ่ป็นธิรื่รื่มี ซ่�งได�แก่ ข�อมีล้สว่ันบุคคลที่่�เก่�ยวักบัเชิ่�อชิาติ ิเผู้า่พนัธิุ ์ควัามีคดิเหุ้น็ที่างการื่เมีอ่ง 

ควัามีเชิ่�อในลทัี่ธิ ิ ศุาสนาหุ้รื่อ่ปรื่ชัิญา พฤติกิรื่รื่มีที่างเพศุ ปรื่ะวัตัิอิาชิญากรื่รื่มี ข�อมีล้สขุภาพ ควัามีพกิารื่ ข�อมีล้สหุ้ภาพแรื่งงาน ข�อมีล้

พนัธิุกรื่รื่มี ข�อมีล้ชิว่ัภาพ หุ้รื่อ่ข�อมีล้อ่�นใดซ่�งกรื่ะที่บต่ิอเจำ�าของข�อมีล้สว่ันบุคคลในที่ำานองเดย่วักนัติามีที่่�คณะกรื่รื่มีการื่คุ�มีครื่องข�อมีล้สว่ัน

บุคคลปรื่ะกาศุกำาหุ้นด ที่ั �งน่� โดยหุ้ลกัการื่ บรื่ษิัทัี่ไมี่มีค่วัามีปรื่ะสงคใ์นการื่เกบ็รื่วับรื่วัมีข�อมีล้ส่วันบุคคลที่่�มีค่วัามีอ่อนไหุ้วัของที่่านเพ่�อ

วัตัิถุืปรื่ะสงคอ์ยา่งหุ้น่�งอยา่งใด อยา่งไรื่กต็ิามี ในบางกรื่ณท่ี่่�บรื่ษิัทัี่อาจำมีค่วัามีจำำาเป็นในการื่เกบ็ข�อมีล้สว่ันบุคคลที่่�มีค่วัามีไหุ้วัของที่า่น บรื่ษิัทัี่

จำะดำาเนินการื่ขอควัามียนิยอมีจำากที่า่นโดยชิดัแจำ�งก่อนที่่�จำะมีก่ารื่เกบ็รื่วับรื่วัมีข�อมีล้ดงักลา่วั
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วตั้ถืปุระสงคใ์นการเกบ็รวบรวม ใชุ� หุ้รือเปิดเผู้ยข�อมล้ส่วนบคุคล

บรื่ษิัทัี่เกบ็และใชิ�ข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นเพ่�อจำดุปรื่ะสงคต์ิ่าง  ๆ ซ่�งรื่วัมีถืง่จำดุปรื่ะสงคด์งัติ่อไปน่�

1. เพ่�อการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�ติามีกฎหุ้มีายที่่�บรื่ษิัทัี่มีต่ิ่อที่า่นติามีสทิี่ธิขิองผู้้�ถือ่หุุ้�น เชิน่ การื่บรื่หิุ้ารื่จำดัการื่บรื่ษิัทัี่ (เชิน่ การื่เรื่ิ�มีติั �ง การื่เพิ�มีทีุ่น  

ลดทีุ่น การื่ปรื่บัโครื่งสรื่�างกจิำการื่ การื่เปล่�ยนแปลงรื่ายการื่จำดที่ะเบย่น) การื่สง่หุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิุมีหุ้รื่อ่หุ้นงัสอ่บอกกล่าวัอ่�น  ๆ เพ่�อการื่ 

แจำ�งสทิี่ธิขิองผู้้�ถือ่หุุ้�นภายใติ�กฎหุ้มีาย เชิน่ หุ้นงัสอ่เชิญิปรื่ะชิมุีใหุ้ญ่ผู้้�ถือ่หุุ้�นของบรื่ษิัทัี่ หุ้รื่อ่การื่สง่บที่รื่ายงานการื่ปรื่ะกอบธิุรื่กจิำของบรื่ษิัทัี่

ใหุ้�แกผู่้้�ถือ่หุุ้�นติามีสทิี่ธิทิี่่�ผู้้�ถือ่หุุ้�นมีต่ิามีกฎหุ้มีายที่่�เก่�ยวัข�อง รื่วัมีถืง่การื่แบง่ปันและจำา่ยเงนิปันผู้ลใหุ้�แก่ผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�เก่�ยวัข�องและมีส่ทิี่ธิ ิการื่จำดั

ที่ำาบญัชิแ่ละรื่ายงาน รื่วัมีถืง่หุ้น�าที่่�ติามีกฎหุ้มีายอ่�นของการื่เป็นบรื่ษิัทัี่มีหุ้าชินจำำากดั และบรื่ษิัทัี่ที่่�จำดที่ะเบย่นในติลาดหุ้ลกัที่รื่พัย์แหุ้่ง

ปรื่ะเที่ศุไที่ย ที่ั �งน่� เพ่�อการื่ดำาเนินการื่ปฏบิตัิสิทิี่ธิแิละหุ้น�าที่่�ติ่อผู้้�ถือ่หุุ้�นดงักลา่วั บรื่ษิัทัี่ยอ่มีมีค่วัามีจำำาเป็นติ�องยน่ยนัติวััตินของที่า่นหุ้รื่อ่ผู้้�รื่บั

มีอบอำานาจำหุ้รื่อ่ผู้้�รื่บัมีอบฉันัที่ะของที่า่นในการื่แสดงสทิี่ธิใินการื่เป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นที่่�จำะเข�าใชิ�สทิี่ธิติิา่งๆ เชิน่ การื่ใชิ�สทิี่ธิใินการื่เข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี หุ้รื่อ่

สทิี่ธิใินการื่โอนหุุ้�น เป็นติ�น

2. การื่จำดัการื่ติอบรื่บัการื่ส่�อสารื่ที่่�ที่า่นติดิต่ิอบรื่ษิัทัี่ เชิน่ เพ่�อการื่แจำ�งหุ้รื่อ่ปรื่ะชิาสมัีพนัธิข์�อมีล้ขา่วัสารื่ต่ิาง  ๆ  เก่�ยวักบับรื่หิุ้ารื่งานของบรื่ษิัทัี่

ที่่�อาจำมีค่วัามีเก่�ยวัข�องโดยติรื่งกบัการื่ลงที่นุและควัามีเป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นของที่า่น เพ่�อการื่ติดิติ่อส่�อสารื่และติอบข�อสอบถืามีของที่า่น การื่จำดัการื่

ข�อรื่�องเรื่ย่นการื่ใชิ�สทิี่ธิผิู้้�ถือ่หุุ้�น หุ้รื่อ่การื่ใหุ้�ควัามีคดิเหุ้น็ติ่าง  ๆ เป็นติ�น

3. เพ่�อปรื่ะโยชิน์โดยชิอบด�วัยกฎหุ้มีายของบรื่ษิัทัี่หุ้รื่อ่ของบุคคลอ่�น เชิน่ การื่บรื่หิุ้ารื่จำดัการื่บรื่ษิัทัี่ในการื่วัเิครื่าะหุ้โ์ครื่งสรื่�างผู้้�ถือ่หุุ้�น เพ่�อ

การื่บนัที่ก่การื่จำดัและการื่บรื่หิุ้ารื่การื่ปรื่ะชิมุี เชิน่ การื่ลงที่ะเบย่นเข�ารื่ว่ัมีปรื่ะชิมุี การื่บนัที่ก่การื่ลงมีติ ิการื่บนัที่ก่ภาพเสย่ง และ/หุ้รื่อ่วัด่โ่อ

รื่ะหุ้วัา่งการื่ปรื่ะชิมุีเพ่�อปรื่ะโยชิน์ในการื่เผู้ยแพรื่ก่ารื่ปรื่ะชิมุีผู้า่นเวับ็ไซติข์องบรื่ษิัทัี่และชิอ่งที่างการื่ติดิติ่ออ่�น  ๆ ซ่�งถือ่เป็นกรื่ณก่ารื่ดำาเนิน

การื่เพ่�อปรื่ะโยชิน์อนัชิอบด�วัยกฎหุ้มีายเพ่�อรื่บัปรื่ะกนัควัามีโปรื่่งใสและธิรื่รื่มีาภบิาลของบรื่ษิัทัี่รื่วัมีถืง่เพ่�อปรื่ะโยชิน์ของผู้้�ถือ่หุุ้�น เป็นติ�น  

การื่วัเิครื่าะหุ้ข์�อมีล้ การื่ดำาเนินกจิำกรื่รื่มีและอำานวัยควัามีสะดวักใหุ้�แก่ผู้้�ถือ่หุุ้�นในกรื่ณ่การื่จำดักจิำกรื่รื่มีพเิศุษัอ่�นที่่�บรื่ษิัทัี่อาจำจำดัใหุ้�แก่ที่า่นใน

ฐานะผู้้�ถือ่หุุ้�น การื่บรื่หิุ้ารื่จำดัการื่ควัามีเส่�ยงและการื่ควับคมุีภายในองคก์รื่ การื่กำากบัการื่ติรื่วัจำสอบ ติลอดจำนการื่ติรื่วัจำสอบภายใน รื่วัมีถืง่

การื่ใชิ�สทิี่ธิเิรื่ย่กรื่�องที่างกฎหุ้มีาย

4. โดยเฉัพาะกรื่ณข่องผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ติามีนิยามีที่่�กำาหุ้นดไวั� เพ่�อการื่จำดัที่ำาเอกสารื่รื่ายงานปรื่ะจำำาป่ของบรื่ษิัทัี่ติามีที่่�บรื่ษิัทัี่มีหุ่้น�าที่่�ติ�องจำดั

ที่ำาและอาจำติ�องจำดัสง่ใหุ้�แก่หุ้น่วัยงานที่่�เก่�ยวัข�อง หุ้รื่อ่เปิดเผู้ยเป็นสาธิารื่ณะติามีเง่�อนไขและข�อกำาหุ้นดที่่�กฎหุ้มีายที่่�เก่�ยวัข�องกำาหุ้นด ซ่�งอาจำ

รื่วัมีถืง่การื่เปิดเผู้ยข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นผู้า่นหุ้น�าเวับ็ไซติข์องบรื่ษิัทัี่

5. การื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�ติามีกฎหุ้มีาย ปรื่ะกาศุ ข�อบงัคบั หุ้รื่อ่คำาสั �งของหุ้น่วัยงาน โดยเฉัพาะหุ้น่วัยงานกำากบัดแ้ลหุ้รื่อ่เจำ�าพนกังานที่่�มีหุ่้น�าที่่�

และอำานาจำติามีกฎหุ้มีาย รื่วัมีถืง่คำาพพิากษัาของศุาลอ่�นใดที่่�บรื่ษิัทัี่อาจำมีหุ่้น�าที่่�ติ�องดำาเนินการื่ใหุ้�ถืก้ติ�องครื่บถื�วัน ซ่�งรื่วัมีถืง่แต่ิไมีจ่ำำากดัเพย่ง

สำานกังานคณะกรื่รื่มีการื่กำากบัหุ้ลกัที่รื่พัยแ์ละติลาดหุ้ลกัที่รื่พัย ์ติลาดหุ้ลกัที่รื่พัยแ์หุ้ง่ปรื่ะเที่ศุไที่ย กรื่ะที่รื่วังพาณชิิย ์หุ้รื่อ่หุ้น่วัยงานอ่�นๆ

ระยะเวลาการประมวลผู้ลข�อมล้ส่วนบคุคลของท่ี่าน

 บรื่ษิัทัี่มีค่วัามีจำำาเป็นติ�องปรื่ะมีวัลผู้ลและเกบ็รื่วับรื่วัมีข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นเพ่�อจำดุปรื่ะสงคด์งัที่่�รื่ะบุไวั�ข�างติ�นเที่า่ที่่�จำำาเป็น (i) ใน

การื่ติอบรื่บัการื่ส่�อสารื่ที่่�ที่่านในฐานะผู้้�ลงทีุ่นหุ้รื่อ่บุคคลใดๆ ที่่�ติดิติ่อมีายงับรื่ษิัทัี่ หุ้รื่อ่ (ii) ติลอดรื่ะยะเวัลาติรื่าบเที่่าที่่�ที่่านยงัมีฐ่านะเป็น 

ผู้้�ถือ่หุุ้�นของบรื่ษิัทัี่และที่่�บรื่ษิัทัี่ยงัมีหุ่้น�าที่่�ติามีกฎหุ้มีายต่ิอที่่าน หุ้รื่อ่ (iii) ติลอดรื่ะยะเวัลาที่่�บรื่ษิัทัี่อาจำมีหุ่้น�าที่่�ภายใติ�กฎหุ้มีายอ่�นใน 

การื่เกบ็รื่กัษัาข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นไวั� 

 นอกจำากน่� เพ่�อปรื่ะโยชิน์ในการื่ติรื่วัจำสอบสทิี่ธิแิละการื่ปกป�องสทิี่ธิขิองบรื่ษิัทัี่และที่่านภายใติ�สถืานะบรื่ษิัทัี่และผู้้�ถือ่หุุ้�น บรื่ษิัทัี่ 

สงวันสทิี่ธิิ �ที่่�จำะเกบ็รื่กัษัาข�อมีล้สว่ันบคุคลของผู้้�ถือ่หุุ้�นเป็นรื่ะยะเวัลาที่่�เหุ้มีาะสมีเพิ�มีเติมิีติามีกรื่อบอายคุวัามีที่่�เหุ้มีาะสมีหุ้ลงัจำากที่่�ที่า่นสิ�นสดุ

สภาพการื่เป็นผู้้�ถือ่หุุ้�น กรื่ณท่ี่่�ที่า่นอาจำมีส่ทิี่ธิเิรื่ย่กรื่�องติอ่บรื่ษิัทัี่ ในกรื่ณด่งักลา่วั บรื่ษิัทัี่จำะเกบ็รื่กัษัาข�อมีล้ของที่า่นไวั�ติามีรื่ะยะเวัลาอายคุวัามี

ติามีกฎหุ้มีายที่ั �วัไปสง้สดุ 10 ป่
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การเปิดเผู้ยข�อมล้ส่วนบคุคล

 โดยหุ้ลกั บรื่ษิัทัี่จำะไมีเ่ปิดเผู้ยข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นใหุ้�แก่บุคคลภายนอก เวั�นเป็นกรื่ณจ่ำำาเป็นที่่�บรื่ษิัทัี่อาจำจำำาเป็นติ�องเปิดเผู้ย

ข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นใหุ้�แก่บุคคลดงัน่�

1. บรื่ษิัทัี่ในเครื่อ่ พนัธิมีติิรื่ที่างธิุรื่กจิำ หุ้รื่อ่ผู้้�ใหุ้�บรื่กิารื่ภายนอกที่่�ใหุ้�การื่ชิว่ัยเหุ้ลอ่สนบัสนุนบรื่ษิัทัี่ในการื่ดำาเนินธิุรื่กจิำและการื่ปฏบิตัิหิุ้น�าที่่�

ติามีกฎหุ้มีายของบรื่ษิัทัี่ที่่�มีต่ิ่อผู้้�ถือ่หุุ้�น รื่วัมีถืง่การื่ปกป�องสทิี่ธิโิดยชิอบด�วัยกฎหุ้มีายของบรื่ษิัทัี่ ซ่�งรื่วัมีถืง่แติ่ไมีจ่ำำากดัเพย่งบรื่ษิัทัี่ ศุน้ยร์ื่บั

ฝ่ากหุ้ลกัที่รื่พัย ์ (ปรื่ะเที่ศุไที่ย) จำำากดัในฐานะผู้้�ใหุ้�บรื่กิารื่นายที่ะเบย่นหุ้ลกัที่รื่พัยข์องบรื่ษิัทัี่ รื่วัมีถืง่ที่่�ปรื่ก่ษัากฎหุ้มีาย ที่่�ปรื่ก่ษัาบญัชิ ่และ 

ที่่�ปรื่ก่ษัาอ่�น ๆ รื่วัมีถืง่หุ้น่วัยงานติรื่วัจำสอบภายในและภายนอก เป็นติ�น โดยบรื่ษิัทัี่รื่บัปรื่ะกนัจำะดำาเนินการื่เปิดเผู้ยติามีวัตัิถุืปรื่ะสงคก์ารื่

ปรื่ะมีวัลผู้ลข�อมีล้ที่่�รื่ะบุไวั�เที่า่นั �นและบนพ่�นฐานเที่า่ที่่�จำำาเป็นเที่า่นั �น

2. ในกรื่ณท่ี่่�บรื่ษิัทัี่มีหุ่้น�าที่่�ติามีกฎหุ้มีาย หุ้รื่อ่อย้ภ่ายใติ�บงัคบัคำาพพิากษัา หุ้รื่อ่คำาสั �งของหุ้น่วัยงานรื่าชิการื่ บรื่ษิัทัี่อาจำมีค่วัามีจำำาเป็นติ�อง

เปิดเผู้ยข�อมีล้ส่วันบุคคลของที่่านใหุ้�แก่หุ้น่วัยงานดงักล่าวัเพ่�อเป็นการื่ปฏบิตัิติิามีหุ้น�าที่่�ที่่�มีต่ิามีกฎหุ้มีาย โดยบรื่ษิัทัี่จำะดำาเนินการื่เพย่ง 

เที่า่ที่่�จำำาเป็นติามีหุ้น�าที่่�ดงักลา่วัเที่า่นั �น 

3. ในบางกรื่ณท่ี่่�บรื่ษิัทัี่อาจำมีค่วัามีจำำาเป็นติ�องเปิดเผู้ยบที่รื่ายงานปรื่ะจำำาป่ของบรื่ษิัทัี่ ซ่�งอาจำรื่วัมีข�อมีล้สว่ันบุคคลของผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ของ

บรื่ษิัทัี่เพ่�อการื่ปรื่ะกอบสญัญาหุ้รื่อ่การื่ติดิติ่อปรื่ะสานงานกบัค้ส่ญัญาของบรื่ษิัทัี่ บรื่ษิัทัี่อาจำมีค่วัามีจำำาเป็นติ�องเปิดเผู้ยข�อมีล้สว่ันบุคคลของ

ที่า่นซ่�งเป็นผู้้�ถือ่หุุ้�นรื่ายใหุ้ญ่ใหุ้�แก่ค้ส่ญัญาดงักลา่วั โดยบรื่ษิัทัี่จำะดำาเนินการื่ภายใติ�หุ้ลกัการื่ปรื่ะโยชิน์อนัชิอบด�วัยกฎหุ้มีายของบรื่ษิัทัี่และ

จำะดำาเนินการื่เพย่งเที่า่ที่่�จำำาเป็นโดยไมีก่รื่ะที่บสทิี่ธิขิองที่า่นเจำ�าของข�อมีล้มีากเกนิควัรื่ และ

4. หุ้น่วัยงานอ่�นซ่�งที่า่นเคยได�ใหุ้�ควัามียนิยอมีโดยชิดัแจำ�งใหุ้�เรื่าสามีารื่ถืเปิดเผู้ยข�อมีล้ดงักลา่วัได�

คำารบัประกนัการดำาเนินมาต้รการรกัษาความมั �นคงปลอดภยัในข�อมล้ท่ี่�เหุ้มาะสม

 บรื่ษิัทัี่รื่บัปรื่ะกนัจำดัใหุ้�มีม่ีาติรื่การื่การื่รื่กัษัาควัามีมีั �นคงปลอดภยัที่่�เหุ้มีาะสมีเพ่�อป�องกนัการื่เข�าถืง่ การื่ใชิ� การื่เปล่�ยนแปลง  

การื่แก�ไข หุ้รื่อ่การื่เปิดเผู้ยข�อมีล้สว่ันบุคคลโดยปรื่าศุจำากอำานาจำหุ้รื่อ่โดยมีชิิอบ นอกจำากน่� บรื่ษิัทัี่ได�กำาหุ้นดแนวัปฏบิตัิภิายในเพ่�อกำาหุ้นด

สทิี่ธิใินการื่เข�าถืง่หุ้รื่อ่การื่ใชิ�ข�อมีล้สว่ันบคุคลของเจำ�าของข�อมีล้สว่ันบคุคลเพ่�อรื่กัษัาควัามีลบัและควัามีปลอดภยัของข�อมีล้ ที่ั �งน่� บรื่ษิัทัี่จำะจำดั

ใหุ้�มีก่ารื่ที่บที่วันมีาติรื่การื่ดงักลา่วัเป็นรื่ะยะเพ่�อควัามีเหุ้มีาะสมีติามีมีาติรื่ฐานในอุติสาหุ้กรื่รื่มีและโดยสอดคล�องกบักฎหุ้มีายที่่�เก่�ยวัข�อง 

สิที่ธิัของเจ�าของข�อมล้

 บรื่ษิัทัี่รื่บัที่รื่าบและเคารื่พสทิี่ธิติิามีกฎหุ้มีายของที่า่นในฐานะเจำ�าของข�อมีล้ในสว่ันที่่�เก่�ยวัข�องกบัข�อมีล้สว่ันบุคคลของที่า่นที่่�อย้ใ่น

การื่ควับคมุีของบรื่ษิัทัี่ โดยที่า่นสามีารื่ถืใชิ�สทิี่ธิขิองที่า่นได�ติามีเง่�อนไขกำาหุ้นดสทิี่ธิทิี่่�รื่ะบุไวั�ในกฎหุ้มีาย ดงัน่�

1. สทิี่ธิขิอเข�าถืง่และขอรื่บัสำาเนาข�อมีล้สว่ันบุคคล รื่วัมีถืง่สทิี่ธิใินการื่ขอแก�ไขข�อมีล้สว่ันบุคคลใหุ้�เป็นปัจำจำบุนัและถืก้ติ�อง

2. สิที่ธิิขอรื่ับข�อมี้ลส่วันบุคคล ในกรื่ณ่ที่่�บรื่ิษััที่ที่ำาใหุ้�ข�อมี้ลส่วันบุคคลนั �นอย้่ในรื่้ปแบบที่่�สามีารื่ถือ่านหุ้รื่่อใชิ�งานโดยที่ั �วัไปด�วัย 

    เครื่่�องมีอ่หุ้รื่อ่อุปกรื่ณ์ที่่�ที่ำางานได�โดยอตัิโนมีตัิ ิรื่วัมีถืง่สทิี่ธิขิอใหุ้�สง่หุ้รื่อ่โอนข�อมีล้รื่ป้แบบดงักลา่วัไปยงัผู้้�ควับคมุีข�อมีล้สว่ันบคุคลอ่�น

3. สทิี่ธิคิดัค�านการื่ปรื่ะมีวัลผู้ลข�อมีล้สว่ันบุคคล

4. สทิี่ธิขิอใหุ้�ลบ หุ้รื่อ่ที่ำาลาย หุ้รื่อ่ที่ำาใหุ้�ข�อมีล้ส่วันบุคคลเป็นข�อมีล้ที่่�ไมี่สามีารื่ถืรื่ะบุติวัับุคคลได�เมี่�อข�อมีล้นั �นหุ้มีดควัามีจำำาเป็นหุ้รื่อ่เมี่�อ 

    เจำ�าของข�อมีล้สว่ันบุคคลถือนควัามียนิยอมี

5. สทิี่ธิใินการื่ขอใหุ้�รื่ะงบัการื่ใชิ�ข�อมีล้สว่ันบุคคลได� ในกรื่ณเ่มี่�อเป็นข�อมีล้สว่ันบุคคลที่่�ติ�องลบหุ้รื่อ่เมี่�อข�อมีล้ดงักลา่วัหุ้มีดควัามีจำำาเป็น

6. สทิี่ธิถิือนควัามียนิยอมีในการื่ปรื่ะมีวัลผู้ลข�อมีล้ที่่�ผู้้�ใชิ�บรื่กิารื่เคยใหุ้�ไวั�ติามีวัตัิถุืปรื่ะสงคท์ี่่�รื่ะบุไวั�

ที่า่นสามีารื่ถืติดิติ่อมีายงับรื่ษิัทัี่เพ่�อดำาเนินการื่ขอใชิ�สทิี่ธิขิ�างติ�นได�ติามีชิอ่งที่างดงัติ่อไปน่�

• เจำ�าหุ้น�าที่่�คุ�มีครื่องข�อมีล้สว่ันบุคคล (Data Protection Officer: DPO) คณุกานติส์ดุา พรื่นิมีติิรื่ อเ่มีล : dpo@tipco.net

• ผู้้�ควับคมุีข�อมีล้สว่ันบุคคล (Data Controller – Corporate Affairs) คณุกานติส์ดุา พรื่นิมีติิรื่ อเ่มีล : kansuda@tipco.net

สถืานที่่�ติดิติ่อ: บรื่ษิัทัี่ที่ปิโก�ฟ้ดส์ จำำากดั (มีหุ้าชิน) เลขที่่� 118/1 ชิั �น 28 อาคารื่ที่ปิโก� ถืนนพรื่ะรื่ามีหุ้ก แขวังพญาไที่ เขติพญาไที่ 

กรื่งุเที่พมีหุ้านครื่ 10400  หุ้มีายเลขโที่รื่ศุพัที่ ์: 66-2-273-6200

การปรบัปรงุแก�ไขนโยบายฉบบัน่�

 บรื่ษิัทัี่อาจำปรื่บัปรื่งุนโยบายฉับบัน่�ติามีแติล่ะรื่ะยะเวัลาเพ่�อใหุ้�สอดคล�องกบัแนวัปฏบิตัิแิละกฎหุ้มีายหุ้รื่อ่ข�อบงัคบัที่่�เก่�ยวัข�อง โดยบรื่ษิัทัี่

จำะแจำ�งใหุ้�ที่า่นที่รื่าบถืง่การื่เปล่�ยนแปลงด�วัยการื่ปรื่ะกาศุนโยบายฉับบัปรื่บัปรื่งุใหุ้มีใ่หุ้�ที่า่นที่รื่าบผู้า่นชิอ่งที่างการื่ส่�อสารื่ ต่ิาง ๆ ของบรื่ษิัทัี่
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เอกสารื่แนบ 8


