
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู�ถือหุ�น คร้ังท่ี 1/2557

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

วันท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานใหญ (Auditorium) ชั้น 5 

อาคารทิปโก 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพมหานคร
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ที่ ทฟ. 005/2557

วันที่ 25 มีนาคม 2557

เรื่อง   ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557

เรียน   ทานผูถือหุน

เอกสารแนบ 1) สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 

   2) รายงานประจําป 2556 ในรูปแบบ CD-ROM   และสรุปขอมูลทางการเงิน

   3) รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอใหเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยาม

    กรรมการอิสระ 

   4) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

   5) ขอบังคับของบริษัทฯ หมวดท่ี 5 เร่ืองการประชุมผูถือหุน 

   6) คาํชีแ้จงวิธกีารมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม และการออกเสียง

    ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

   7) แผนที่สถานท่ีจัดประชุม - อาคารทิปโก

  คณะกรรมการบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร

ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก 

เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ

การประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556

  รายละเอียดท่ัวไป : บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2556 และไดจัดทํา

รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชยในเวลาท่ีกฏหมายกําหนด รวมท้ัง

ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.tipco.net) ดวยแลว สําเนารายงาน การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

  ความเห็นคณะกรรมการ : ทีป่ระชมุผูถอืหุนสมควรรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถอืหุนครัง้ที ่1/2556 เมือ่วนัที่ 

26 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวาการบันทึกรายงานการประชุมถูกตองครบถวนแลว

  จํานวนเสียงท่ีต�องใช�เพื่อผ�านมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

วาระที่ 2  คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป�ท่ีผ�านมา

  รายละเอียดท่ัวไป : รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2556 ปรากฏอยูในรายงานประจํา ป 2556 และ

สรุปขอมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 
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  ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2556

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดณวันท่ี31 ธันวาคม 2556

  รายละเอียดท่ัวไป : งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2556 (หนา 97-103) และสรุปขอมูลทางเงินตามเอกสารแนบ 2 ไดผานการรับรองโดย

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไมมีเงื่อนไข และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แลว 

มีความสมบูรณและถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป สาระสําคัญของงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2556 

มีดังตอไปน้ี

  งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย�อย:

  รวมสินทรัพย 6,158,731,983 บาท

  รวมหนี้สิน  3,350,755,423 บาท

  รายไดจากการขาย 5,588,199,446 บาท

  กําไรสุทธิ  114,414,989 บาท

  กําไรสุทธิตอหุน 0.2371 บาท

  งบการเงินของบริษัทฯ:

  รวมสินทรัพย 3,201,077,422 บาท

  รวมหนี้สิน  1,615,292,560 บาท

  รายไดจากการขาย 2,268,038,088 บาท

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (76,145,544) บาท

  กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (0.1578) บาท

  ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  จํานวนเสียงท่ีต�องใช�เพื่อผ�านมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและงดจ�ายเงินป�นผลประจําป� 2556

  รายละเอียดท่ัวไป : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา

ทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ไดสํารองครบถวนตามกฏหมายท่ีกําหนดแลว 
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บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ เฉพาะ บริษัทฯ หลังหักภาษีเงินไดและ

จัดสรรตามกฎหมาย บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2556 จํานวน (76,155,544) บาท 

(ตามงบการเงินรวมกําไรสุทธิเทากับ 114,414,989 บาท) คิดเปนขาดทุนตอหุน (0.1578) บาท คณะกรรมการจึงเสนอให

งดจายเงินปนผลประจําป 2556 

  ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหงดจายเงินปนผลตามที่คณะกรรมการเสนอ 

  จํานวนเสียงท่ีต�องใช�เพื่อผ�านมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

วาระที่ 5  พิจารณาแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

  รายละเอียดท่ัวไป : ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในแตละปกรรมการตองพนจากตําแหนง

จํานวน 1 ใน 3 กรรมการท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ีกรรมการผูตองพน

จากตําแหนงตามวาระคือ 

  1. นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร

  2. นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร

  3. นายชลิต ลิมปนะเวช

  4. นายพิชวัฒน ชมชื่น

  ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กําหนดใหคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูสรรหา

บุคคลที่เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการ เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ไมมี ผูถือหุนรายยอยเสนอผูที่

เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการที่ออกตามวาระ และในคร้ังนี้กรรมการที่จะพนจากตําแหนงตามวาระแจงความประสงค

ที่จะรับการตอวาระการดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดแก นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร และ 

นายชลิต ลิมปนะเวช สวน นายพิชวัฒน ชมช่ืน ไดแจงขอลาออกจากตําแหนงกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในวันท่ี 

31 มกราคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีจะพนตําแหนงคือ นายสุรเชษฐ 

ทรัพยสาคร นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร และ นายชลิต ลิมปนะเวช กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจาก

มีคุณสมบัติการเปนกรรมการครบตามที่บริษัทฯกําหนดมีผลการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาเปนที่พอใจ มีความรูความสามารถ

และประสบการณที่เปนประโยชนและจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯมีเวลาพอเพียงตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

และเห็นควรใหคณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผูถือหุน เลือกต้ัง นางอัจฉรา ปรีชา ใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระแทน 

นายพิชวัฒน ชมชื่น ซึ่งเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไมมีลักษณะตองหามตาม

หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

  ประวัตขิองกรรมการทัง้ 4 ทาน ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ในการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการจะพจิารณาเลอืกกรรมการ

ที่ละตําแหนง คุณสมบัติกรรมการปรากฏในรายงานประจําป 2556 หนา 68-69 
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Head Office : TIPCO Tower 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, PhayaThai Bangkok 10400 Te : (662) 273-6200 Fax : (662) 271-1600, 271-4304 E-mail : food@tipco.net www.tipco.net
Factory : 212 Moo 16, Phetkasem Road, Muang District, Prachuabkirikhan 77210 Tel : (6632) 811-224-31 Fax : (6632) 811-240
Factory : 205/1 Moo 2, T. Pongyang, A. Maerim, Chiangmai 50180 Tel : (6653) 879-131-4  Fax : (6653) 879-136

สํานักงานใหญ : อาคารทิปโก เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : (02) 273-6200 โทรสาร : (02) 271-1600, 271-4304
โรงงานประจวบ : 212 หมู 16 ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210 โทรศัพท : (032) 811-224-31 โทรสาร : (032) 811-240
โรงงานเชียงใหม : 205/1 หมู 2 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 โทรศัพท : (053) 879-131-4 โทรสาร : (053) 879-136

  ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระใหดํารงตําแหนงกรรมการ

อีกวาระหน่ึง 

  จํานวนเสียงท่ีต�องใช�เพื่อผ�านมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

วาระที่ 6  พิจารณาแก� ไขอํานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท

  รายละเอียดท่ัวไป : เนื่องจากมีการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแตงตั้งกรรมการใหม 

จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถือหุนแกไขอํานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท “ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อ

แทนบริษัท” คือ นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร นางอนุรัตน เทียมทัน นายสมจิตต เศรษฐิน นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร 

นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน

และประทับตราของบริษัท

  ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหแกไขเอํานาจกรรมการลงนามผูกพันบริษัท 

  จํานวนเสียงท่ีต�องใช�เพื่อผ�านมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

วาระที่ 7  พิจารณากําหนดค�าตอบแทนกรรมการ ประจําป� 2557

  รายละเอยีดท่ัวไป: คณะกรรมการไดพจิารณาคาตอบแทนกรรมการท่ีผานการพิจารณาของ คณะ อนุกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน และเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ดังตอไปนี้

  1. ค�าตอบแทนคณะกรรมการ

   1.1 ค�าตอบแทนการทํางาน 

   ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000 บาท

   กรรมการ เดือนละ 30,000 บาท

   1.2 ค�าตอบแทนจากผลการดําเนินงาน 

  หากบริษัทฯ มีกําไรสุทธิใหจายผลตอบแทนใหกรรมการทั้งคณะอีกไมเกิน 1 เทา ของคาตอบแทนรวมท่ี

คณะกรรมการไดรับทั้งป โดยการพิจารณาคาตอบแทนนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

  2. ค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 60,000 บาท ปละ 4 ครั้ง

   กรรมการตรวจสอบ  ครั้งละ 40,000 บาท ปละ 4 ครั้ง
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  3. ค�าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

   ประธานคณะอนุกรรมการ ปละ 50,000 บาท

   อนุกรรมการ ปละ 30,000 บาท

  คณะกรรมการไมไดรับคาตอบแทนจากบริษัทยอย อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ปรากฏในรายงานประจําป 2556 หนา 64-67

  ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอ

  จํานวนเสียงท่ีต�องใช�เพื่อผ�านมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม

วาระที่ 8  พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีประจําป� 2557 และกําหนดค�าตอบแทนในการสอบบัญชี

  รายละเอียดท่ัวไป : คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสํานักงานสอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จํากัด ซึ่งเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยตอเนื่องมาหลายป เห็นวามีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยฯ 

กําหนด มีผลงานการตรวจสอบเปนที่พอใจ และยังไมเคยพบวามีความบกพรองอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ 

และผูถือหุนได ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระ จึงเสนอใหแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําป 2557 โดยกําหนดคาตรวจสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 1,130,000 บาท มากกวาป 2556 ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดเปรียบเทียบกับคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทอื่นแลวเห็นวาเหมาะสม 

  คณะกรรมการเห็นดวยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและแตงตั้งสํานักงาน

สอบบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2557 ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีจํานวน 

1,130,000 บาท

  ในปที่ผานมา นอกจากคาสอบบัญชีจํานวน 1,055,000 บาท แลว บริษัทฯ จายคาตอบแทนของงานบริการอื่น

แกบริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนจํานวนเงิน 180,000 บาท

  นอกจากน้ี บริษัท บัญชีกิจ จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย อีก 5 บริษัท คือ บริษัท ทิปโก เอฟแอนดบี 

จํากัด บริษัท ทิปโก มารเก็ตต้ิง จํากัด บริษัท ทิปโก ไบโอเท็ค จํากัด บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด และ บริษัท ทีเอฟบี 

ดิสทิบิวชั่น จํากัด

  ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผูถือหุนสมควรแตงตั้ง นางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

2899 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในระหวางป 2544-2547 , 2551-2552 และ 2556 ) และ/หรือ นายพรชัย กิตติปญญางาม 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2778 (เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในระหวางป 2540-2543, 2548-2550 และ 2553-2555) 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตรวจสอบบัญชีเปนเงิน 1,130,000 บาท 

  จํานวนเสียงท่ีต�องใช�เพื่อผ�านมติ : เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
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วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ�ามี) 

  บริษัทฯ ขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน หากทาน

ไมสามารถเขาประชุมดวยตนเองได บริษัทฯ ขอเชิญชวนใหทานรักษาสิทธิการออกเสียงของทานโดยการมอบฉันทะให

บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ไดสงมาพรอมจดหมายนี้ 

(เอกสารแนบ 4) ซึ่งทานสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะได

  บรษิทัฯ ไดจดัสงขอบงัคบัของบรษิทัฯ หมวดที ่5 เรือ่งการประชมุผูถอืหุน (เอกสารแนบ 5) คาํชีแ้จงวธิกีารมอบฉนัทะ 

การลงทะเบยีน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเขารวมประชมุและการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถอืหุน (เอกสารแนบ 6) 

และแผนท่ีสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 7) มาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูถือหุนไดปฏิบัติ

ในการเขาประชุมไดอยางเรียบรอยถูกตอง

  หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอมูลของวาระตางๆ สามารถสงคําถาม

ลวงหนากอนการประชุมมายังเลขานุการบรษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0 2271 4304 หรือ 0 2271 1600 หรือทาง

e -mail: phicharn@tipco.net

  ในวันประชุม ทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 8.00 น. 

เปนตนไป และสามารถซ้ืออากรแสตมปสําหรับปดหนังสือมอบฉันทะไดจากเจาหนาที่ผูรับลงทะเบียน และกําหนดรายช่ือ

ผูมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน และ Record Date ในวันที่ 24 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ 

พรบ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 25 มีนาคม 2557

 ขอแสดงความนับถือ

 โดยคําส่ังคณะกรรมการ

 (นายเอกพล พงศสถาพร)

 กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ : 1. ผูถือหุนที่มีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2556 ในรูปหนังสือ กรุณาติดตอทางโทรศัพท หมายเลข 

   02 273 6200 ตอ 7808

  2. ผู ถือหุ นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู ถือหุ นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตของบริษัทฯ

   www.tipco.net ไดตั้งแตวันที่ 25 มีนาคม 2557 กอนการประชุมผูถือหุน 30 วัน

เลขานุการบริษัทฯ

โทร 02 273 6813

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

โทร 02 273 6200 ตอ 7808 , 6835
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รายงานประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 1/2556

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)

 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 ณ หองประชุมสํานักงานใหญของบริษัทฯ ชั้น 5 หอง Auditorium อาคาร

ทิปโก เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

 เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

 นางอนุรัตน เทียมทัน ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และแถลงวา

 • มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 165 ราย ถือหุนรวมกัน 186,121,561 หุน (38.5681%) 

 • มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทน จํานวน 187 ราย ถือหุนรวมกัน 96,505,492 หุน (19.9978%) 

 • มอบฉันทะใหกรรมการอิสระประชุมแทน จํานวน 3 ราย ถือหุนรวมกัน 139,425 หุน(0.0289%)

 รวมผูเขาประชุมทั้งสิ้น 355 ราย จํานวนหุนที่ถือรวมกัน 282,766,478 หุน คิดเปนรอยละ 58.5948 ของหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งสิ้นจํานวน 482,579,640 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาจะตองมี

ผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน และถือหุนรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงขอ

เปดประชุม

 ประธานฯ ไดแนะนํากรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม ดังน้ี

 1. นางอนุรัตน เทียมทัน  ประธานกรรมการ

 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 3. นายพิชวัฒน ชมชื่น   ประธานอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

 4. นางลออ เชาวนเมธา  กรรมการตรวจสอบ

 5. นายไพศาล พงษประยูร  กรรมการอิสระ และอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 6. นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร  กรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

 7. นายสมจิตต เศรษฐิน  กรรมการ

 8. นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร กรรมการ

 9. นางสาวลักษณา ทรัพยสาคร กรรมการ

 10. นายเอกพล พงศสถาพร  กรรมการผูจัดการ

 11. นายพิจารณ สลักเพชร  เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1
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 นายชลิต ลิมปนเวช กรรมการ เขารับการผาตัดนัยยตา และนางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร กรรมการ ติดภาระกิจใน

ตางประเทศจึงไมสามารถมารวมประชุมได

 ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม ดังน้ี

 1. นายพรชัย พูลสุขสมบัติ  ผูอํานวยการสายธุรกิจอาหาร

 2. นายพีรพงษ อาชวพงษสวัสดิ์ ผูอํานวยการสายธุรกิจเครื่องดื่ม

 3. นายบัญชา สุรัตนชัยกุล  ผูอํานวยการธุรกิจนํ้าแร

 4. นายพิจารณ สลักเพชร   ผูจัดการอาวุโสฝายบัญชีและควบคุมภายใน

 5. นางนิธิมา อังอติชาติ  ผูจัดการอาวุโสฝายการเงินและวางแผนและนักลงทุนสัมพันธ

 6. นายลอยด วัฒนโฆวรุณ  ผูจัดการอาวุโสฝายกลยุทธองคกรและทรัพยากรบุคคล

 และไดแนะนํา นายพรชัย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชี และนางสาวพนมพร ลีลารักษสกุล ผูแทนจากบริษัท บัญชีกิจ 

จํากัด ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมวา บริษัทฯ ไดใชระบบ Bar code 

มาชวยในการลงทะเบยีนและออกเสยีงเพือ่ใหสะดวกรวดเรว็ ขอใหผูถอืหุนและผูรบัมอบฉนัทะลงคะแนนเห็นดวย ไมเหน็ดวย 

หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และเซ็นชื่อกํากับ สวนผูที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไวเรียบรอยแลว 

จะไมไดรับบัตรลงคะแนน

 ในการนับคะแนนเพื่อความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนไมเห็นดวยและงดออกเสียง สวนคะแนนเห็นดวย

จะนับจากจํานวนเสียงที่เขาประชุม หักดวยคะแนนไมเห็นดวยและงดออกเสียง เมื่อประชุมเสร็จขอใหสงบัตรลงคะแนน

เห็นดวยทุกใบ เพ่ือใหหลักฐานการประชุมสมบูรณ

 การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุน เทากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ไดมอบหมายใหนางลออ เชาวนเมธา กรรมการ

อิสระ และ นางสาวพนมพร ลีลารักษสกุล ตัวแทนของผูสอบบัญชี ทําการนับคะแนนรวมกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ

 การประชุมไดบันทึกวีดิทัศนไวเปนหลักฐาน จะทํา VCD ใหแกผูถือหุนที่ตองการ และทําเปน clip file บนเว็บไซต

ของบริษัทฯ ดวย

 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ ไดแจงผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหผูถือหุนเสนอเรื่อง

เพื่อบรรจุเปนวาระ ในการประชุมผูถือหุนไดทางเว็บไซด www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2555 

ถึงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2556 แตไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใหคณะกรรมการพิจารณา ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระดังตอไปนี้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นคร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2555

 ประธานฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และจัดทํา

รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งได

เผยแพรในเว็บไซต www.tipco.net และไดสงสาํเนารายงานการประชมุใหกบัผูถอืหุนพรอมหนงัสือเชญิประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานน้ีถูกตองครบถวน ผูถือหุนสมควรรับรอง

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนแจงความประสงคถาจะแกไขรายงานการประชุม

 ไมมีผูถือหุนขอแกไขรายงานการประชุม

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแจงวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพื่อเปนมติของท่ีประชุม คือ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ในการประชุมวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิมดวยตนเอง 12 ราย และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม 8 ราย รวม 20 ราย 

ถือหุนรวมกัน 48,270,856 หุน ทําใหมีผูถือหุนมาประชุมรวม 375 ราย ถือหุนรวม 331,037,334 หุน

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 

2 เมษายน 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย  330,953,388 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9746

 ไมเห็นดวย   1,100 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0003

 งดออกเสียง  82,846 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0250

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําป� 2555 ของคณะกรรมการ

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมา ไดพิมพไวในรายงานประจําป 

2555 และในสรุปขอมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ที่ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ 

มีความเห็นวา ที่ประชุมผู ถือหุ นสมควรรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา ประธานฯ ขอให

นายเอกพล พงศสถาพร กรรมการผูจัดการรายงานสาระสําคัญใหที่ประชุมทราบ

 กรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555 สรุปไดดังน้ี

 ผลการดําเนินงานรวม

 ธุรกิจส�งออก บริษัทฯ ซื้อผักและผลไมสดเพื่อทําการผลิตจํานวน 161,602 ตัน ลดลงจากปกอน 16.8% ราคาเฉลี่ย

สับปะรดสด 3.72 บาท/กิโลกรัม ลดลงจากปกอน 31.1% 
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 ธุรกิจเครื่องดื่ม การผลิตเคร่ืองดื่มพรอมดื่ม เพิ่มขึ้นจากปกอน 34.9% เปนธุรกิจที่สรางความเติบโตอยางตอเนื่อง

ใหกับบริษัท ดวยกลยุทธสําคัญที่เนนใหความสําคัญดานคุณภาพสินคา และ การลงทุนพัฒนาดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 ธุรกิจร�านค�าปลีก มียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปกอน 10% แมวาจะไดรับผลกระทบจากการข้ึนคาแรง เปน 300 บาท/วัน 

ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เปนผลมาจากแบรนด Squeeze Juice Bar ที่แข็งแกรง ปจจุบันมีสาขารวม 62 สาขา

  ธุรกิจเกษตรและสารสกัดจากพืช มียอดขายเพ่ิมขึ้นจากปกอน 4 % บริษัทไดมีการทดลองผลิตสารสกัดจากพืชตนแบบ

อยางหลากหลาย เพื่อการเติบโตอยางมั่นคงในอนาคต และไดมีการวิจัยและพัฒนาสารสกัดหลากชนิดเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา 

ใหแกธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มในอนาคตอันใกล รายไดจากการขายและบริการรวม 5,442 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.8% 

 กําไรข้ันต�น 1,740 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 12.3% ทั้งที่ยอดขายสับปะรดกระปองจะชะลอตัวลงเนื่องจากคําส่ังซื้อ

ลดลงและราคาปรับลดลง แตตนทุนราคาสับปะรดสดลดลงมากเชนกัน เพราะมีผลผลิตคอนขางมาก และบริษัทฯ มีการ

บริหารจัดการท่ีดี ทําใหอัตราผลผลิตตอตนสับปะรดเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ียอดขายในประเทศขยายตัวไดดี แมวาธุรกิจคาปลีก

ไดประสบกับตนทุนคาเชาและคาแรงเพ่ิมขึ้น แตไดมีการปรับราคาขายเพ่ือใหสอดคลองกับตนทุนที่เพิ่มขึ้น 

 กําไรจากการดําเนินงานก�อนหักภาษี 109 ลานบาท 

 รับรู�ส�วนแบ�งกําไรจากการลงทุนใน บมจ.ทิปโกแอสฟลท 168 ลานบาท ทําใหมีกําไรกอนหักภาษี 277 ลานบาท 

 กําไรสุทธิ (รวมผูถือหุนสวนนอย) 248 ลานบาท ลดลง 31.1%

 EBITDA 600 ลานบาท ลดลง 9.2%

 กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนใหญ 0.4543 บาทตอหุน ลดลง 36.2%

 มูลค�าตามบัญชี 4.48 บาทตอหุน สูงขึ้น 7.4%

 มีการลงทุนรวม 273 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.4% 

 กระแสเงินสดสุทธิ 5.5 ลานบาท สูงขึ้น 252.8% เนื่องจากบริษัทไดทยอยขาย และสงสินคาสําเร็จรูปในสตอคใหลูกคา 

รวมทั้งตนทุนคาผลไมลดลง จากแนวโนมคาผลไมไมเพิ่มข้ึน บริษัทฯ จึงไมมีนโยบายเก็บสินคาสําเร็จรูปรอขายอยาง

ปที่ผานมา และไดมีการลงทุนเสริมสายการผลิตที่โรงงานวังนอย และขยายไลนของผลิตภัณฑที่โรงงานประจวบคีรีขันธ 

สําหรับโรงงานนํ้าแรออรา เปนการลงทุนเพื่อบํารุงรักษา (Overhaul) เครื่องจักร

 การดําเนินงาน

 • ผลประกอบการ

- ยอดขายรวม 5,442.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.8%

- ยอดขายในประเทศ 3,292.3 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.9%

- ยอดขายตางประเทศ 2,149.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.7% 

- สัดสวนธุรกิจตางประเทศกับธุรกิจในประเทศ 39.5 : 60.5 

- กําไรสุทธิรวม 219.2 ลานบาท ลดลง 36.2%
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 • บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน)
- ประเทศไทยสงออกผลิตภัณฑสับปะรดกระปอง เทากับ 46% ของโลก มีคูแขง 2 รายใหญ คือ ฟลิปปนส 

 และอินโดนีเซีย ซึ่งสงออกเทากับ 25% และ13% ของโลก ตามลําดับ

- ไดรับผลกระทบจากการเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรปชะลอตัว

- ป 2555 บริษัทมุงเนนที่การพัฒนาและการผลิตสินคาใหมจํานวน 3 รายการ ไดแก สับปะรดในบรรจุภัณฑ

 พลาสติก (Pineapple in Plastic cup), สับปะรดในถุงอลูมิเนียม (Pineapple in Retort Pouch) และผลิตภัณฑ

 จากพืชเศรษฐกิจอื่น

 • บริษัท ทิปโก� เอฟแอนด�บี จํากัด
- ยอดขายรวมเติบโต 30%

- นํา้ผกัผลไม 100% มสีวนแบงตลาด 43% ยงัคงเปนผูนาํในตลาด นํา้แรออรามีสวนแบงตลาดท่ี 25% โดยเติบโต

 อยางตอเนื่อง 

- การขยายฐานลูกคาไดรับการตอนรับจากผูบริโภคเปนอยางดี โดยเฉพาะในประเทศเกาหลี สินคาทิปโกปรากฎ

 ในละครชุดทางโทรทัศน เรื่อง The King of Dramas

- การสงออกผลิตภัณฑนํ้าผลไมพรอมดื่มเติบโตรอยละ 73

 • บริษัท ทิปโก� รีเทล จํากัด 
- Squeeze Juice Bar ยังคงเปน Premium Juice Bar อันดับหนึ่งในประเทศไทย

- มีสาขาท้ังสิ้น 62 สาขา แบงเปนของบริษัท 50 สาขา และ Franchise 12 สาขา 

- ภาพรวมของธุรกิจ Squeeze Juice Bar มีการเติบโตชากวาในปที่ผานมา 

  ปจจัยหลักที่สงผลกระทบคือคาสถานที่และบุคคลากรท่ีสูงขึ้น ทําใหยอดขายชะลอตัวในระยะส้ันๆ บริษัทจึงชะลอ

การเปดสาขาใหมบางแหง

 • บริษัท ทิปโก� ไบโอเท็ค จํากัด 
- เปนปแรกท่ีบริษัทมียอดจําหนายสารสกัดจากพืช หลังจากที่ทําการวิจัยและพัฒนามาระยะหน่ึง โดยประสบ

 ความสําเร็จในการผลิตและจําหนายสารสกัดจากพืชระดับอุตสาหกรรมใหแกคูคาในประเทศญ่ีปุน ผลิตภัณฑ

 สําคัญที่สรางรายไดคือสารสกัดจากเสนใยสับปะรด สารสกัดกระชายดํา สารสกัดมังคุด สารสกัดกระเจ๊ียบ 

 และสารสกัดจากมะขามปอม ฯลฯ ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม 

 เคร่ืองสําอางและยารักษาโรค

- สับปะรดพันธุทิปโกหอมสุวรรณ มีลักษณะเดน คือ มีกล่ินหอม เนื้อเปนสีเหลืองทองท้ังลูก เนื้อแนน ไมฉํ่านํ้า 

 ตาต้ืน สุกทั่วทั้งลูก มีปริมาณวิตามินซีสูงกวาสับปะรดศรีราชา 4 เทา ทําใหเปนที่รูจักและไดรับการตอบ

 รับจากผูบริโภคเปนอยางดี และสรางยอดขายเพ่ิมขั้นอยางชัดเจน 

 • ผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการในป� 2555 
  โดยสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รวมกบัคณะกรรมการบรรษัทภบิาลแหงชาต ิตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) บริษัทฯ ไดคะแนนรวม 92% 

อยูในระดับ “ดีเลิศ” เปนปที่หาติดตอกัน ซึ่งสูงกวาคะแนนฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ SET 50 (เฉลี่ย 

88%) 
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- ไดรบัการประเมนิคณุภาพการประชมุผูถอืหุนสามญัประจาํป 2555 ไดคะแนน 95.25 คะแนน ในระดบั “ดเียีย่ม” 

 เปนเวลา 3 ปติดตอกัน โดยคะแนนเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ เทากับ 89.43 คะแนน 

 • โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ�

  ไดรับรางวัล CRS-DIW Continuous Award 2555 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ตอเน่ืองเปนปที่ 3 และไดรับรางวัล

ในการสงเสริมดานความรับผิดชอบสังคม (CSR) เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน จากกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 • โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ�

  ไดรับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑใหม 

- ผลิตภัณฑผลไมในถวยพลาสติก (Fruit in Plastic Cup water)ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP//IFS

- ผลิตภัณฑสับปะรดผานมาตรฐานโรงงานของ TESCO และ YUM 

- ผลิตภัณฑสับปะรด ผลไมรวม นํ้าสับปะรดเขมขน และผลิตภัณฑวานหางจระเข ไดเครื่องหมาย STAR K 

 ของ Kosher เพิ่มขึ้นจากการรับรองกระบวนการผลิต

- ผลิตภัณฑจากพืชเศรษฐกิจ ไดรับการรับรองมาตรฐาน GMP/HACCP/BRC/IFS

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนซักถามเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน

 ถาม 1) ทําไมความสามารถทํากําไรของบริษัทฯ สูคูแขงไมได

  2.) เหตุใดกําไรในปน้ีจึงลดลง

  3.) สาเหตุของสินคาเสื่อมสภาพ

 กรรมการผูจัดการ

 ตอบ 1) บริษัทฯ เนนที่จะดําเนินธุรกิจในระยะยาว ผลิตสินคาที่มีคุณภาพดี และสรางผลตอบแทนท่ียั่งยืน

  2) ไดลงทนุใชจายในการทาํตลาดใหผูบริโภคดืม่นํา้ผลไมมากขึน้ ปจจบัุนคนไทยดืม่นํา้ผลไมเพยีงปละ 4 ลติร/คน

  3) การเปล่ียนเคร่ืองจักร ทําใหสินคาตอนเร่ิมตนผลิตมีปญหาคุณภาพ จึงไดตั้งสํารองไวทั้งหมดจํานวน 53 

   ลานบาท ในความเปนจริง จะมีสินคาบางสวนนํากลับมาใชได

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555

 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป 2555 สิ้นสุด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งรายละเอียดทางบัญชี ที่ไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 2555 หนา 90-149 และได

จัดทําสรุปขอมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 สงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนี้ 

เพราะมีความสมบูรณและถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองแบบไมมีเงื่อนไข อีกทั้งไดรับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แลว

 ประธานฯ ไดรายงานสาระสําคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

ป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 ดังนี้

 งบแสดงฐานะการเงิน           (หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

สินทรัพยหมุนเวียน 2,224 2,121 1,183 1,576

สินทรัพยรวม 5,978 5,739 3,314 3,387

เงินกูรวม 2,471 2,632 1,362 1,478

หนี้สินรวม 3,394 3,333 1,664 1,728

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 483 483 483 483

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,160 2,011 1,650 1,659

รวมสวนของผูถือหุน 2,584 2,406 1,650 1,659
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 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          (หนวย : ลานบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

รายไดจากการขายและการใหบริการ 5,442 4,825 2,398 2,458

ตนทุนขายและบริการ 3,701 3,275 2,041 2,053

กําไรขั้นตน 1,741 1,550 357 406

รายไดอื่น 245 324 195 122

คาใชจายในการขายและบริหาร (1,742) (1,560) (380) (276)

คาตอบแทนผูบริหาร (33) (29) (33) (29)

คาใชจายทางการเงิน (102) (94) (62) (53)

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 168 179  - -

กําไรกอนภาษีเงินได 277 370 77 169

กําไรสุทธิ 248 360 55 160

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 219 344 55 160 

กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.4543 0.7121 0.1133 0.3313

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนซักถามเก่ียวกับงบการเงิน

 นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน ถามวา กําไรสะสมไมไดจัดสรรประมาณ 1,600 กวาลานบาท นําไปใชทําอะไร 

มีผลตอบแทนคุมคาหรือไม

 กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา กําไรสวนนี้นําไปลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม ลงทุนในทรัพยสินถาวร และใชขยาย

กิจการของบริษัทฯ เพื่อออกผลิตภัณฑใหม และเพ่ิมยอดขาย

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแจงวาจํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อเปนมติของที่ประชุมคือ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ในการประชุมวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มดวยตนเอง 13 ราย และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม 22 ราย รวม 35 ราย 

ถือหุนรวมกัน 346,113 หุน ทําใหมีผูถือหุนมาประชุมรวม 410 ราย ถือหุนรวม 331,383,447 หุน
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 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ประจําป 2555 

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย 331,272,881 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9666

 ไมเห็นดวย  27,720  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0084

 งดออกเสียง  82,846 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0250

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจ�ายเงินป�นผลประจําป� 2555

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมดังตอไปนี้

 การพิจารณาจัดสรรกําไร

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 

ของกาํไรสทุธิ หกัดวยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถาม)ี จนกวาทนุสํารองจะมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

 ขณะนี้บริษัทฯ มีทุนสํารองครบถวนตามท่ีกฎหมายกําหนดแลวคือจํานวน 50 ลานบาท

 การพิจารณางดจ�ายเงินป�นผล

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลัง

จัดสรรตามกฎหมาย

 ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 54,685,174 บาท หรือ 0.1133 บาทตอหุน

 คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหงดจายเงินปนผลประจําป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในป 2556 และ

บริษัทฯ ตองปฏิบัติตามเง่ือนไข และขอกําหนดในสัญญาตาง ๆ กับสถาบันการเงิน

 ในป 2554 บริษัทฯ ไดจายเงินปนผล 0.12 บาทตอหุน และ ในป 2553 บริษัทฯ ไดงดจายเงินปนผล เนื่องจาก

ผลประกอบการขาดทุน

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2555 

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น

 นายวิโรจน สิตประเสริฐนันท ผูถือหุน

 เสนอ 1) บริษัทฯ ควรพยายามจายเงินปนผล เพื่อผลทางจิตวิทยา แมจะมีมูลคานอย

   2) ใหรายงานเพียงผลการดําเนินงาน เฉพาะกิจการ ซึ่งเก่ียวของกับการจายเงินปนผล
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 คณะกรรมการรับไวพิจารณา

 นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน ถามวา จะนํากําไรไปลงทุนอะไรบาง

 กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา ใชทํากิจกรรมทางการตลาด เพื่อใหคนไทยบริโภคนํ้าผลไมเพิ่มมากขึ้น จาก 4 ลิตร / คน / ป 

ใชขยายโรงงานผลิตน้ําแร ซึ่งปจจุบันผลิตเต็มกําลังการผลิต จํานวน 150-200 ลานบาท ที่จะคืนทุนใน 3.5 ป และใชผลิต

ไบโอกาซที่โรงงานประจวบคีรีขันธ จํานวน 20-30 ลานบาท ที่จะคืนทุนใน 1.5 ป

 นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน เสนอใหเพิ่มทุน หรือออกหุนกูแทนการกูเงินจากธนาคาร

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแจงวาจํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อเปนมติของที่ประชุม คือ 

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ในการประชุมวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิม ดวยตนเอง 9 ราย และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม4 ราย รวม 13 ราย 

ถือหุนรวมกัน 69,868 หุน ทําใหมีผูถือหุนมาประชุมรวม 423 ราย ถือหุนรวม 331,453,315 หุน

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย  331,225,141  เสียง  คิดเปนรอยละ   99.9312

 ไมเห็นดวย   116,220  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0351

 งดออกเสียง  111,954 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0338

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด กรรมการซ่ึงพนจาก

ตําแหนงตามวาระมีสิทธิไดรับเลือกตั้งใหมจากที่ประชุมผูถือหุนได

 ในการประชุมครั้งนี้ กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 4 ทาน คือ

 1. นางอนุรัตน เทียมทัน   กรรมการ

 2. นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร   กรรมการ

 3. นายสมจิตต เศรษฐิน   กรรมการ

 4. นายเอกพล พงศสถาพร   กรรมการ

 คณะกรรมการไดแจงผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือก

เปนกรรมการ ไดทางเว็บไซต www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหวางวันที่ 25 ธันวาคม 2555-4 กุมภาพันธ 2556 แตไมมี

ผูถือหุนเสนอบุคคลใดใหคณะกรรมการพิจารณา



TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Regtistration No. 0107535000052

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่่ 0107535000052

Head Office : TIPCO Tower 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, PhayaThai Bangkok 10400 Te : (662) 273-6200 Fax : (662) 271-1600, 271-4304 E-mail : food@tipco.net www.tipco.net
Factory : 212 Moo 16, Phetkasem Road, Muang District, Prachuabkirikhan 77210 Tel : (6632) 811-224-31 Fax : (6632) 811-240
Factory : 205/1 Moo 2, T. Pongyang, A. Maerim, Chiangmai 50180 Tel : (6653) 879-131-4  Fax : (6653) 879-136

สํานักงานใหญ : อาคารทิปโก เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : (02) 273-6200 โทรสาร : (02) 271-1600, 271-4304
โรงงานประจวบ : 212 หมู 16 ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210 โทรศัพท : (032) 811-224-31 โทรสาร : (032) 811-240
โรงงานเชียงใหม : 205/1 หมู 2 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 โทรศัพท : (053) 879-131-4 โทรสาร : (053) 879-136

 ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ กําหนดใหคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูสรรหา

บุคคลที่เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแตคณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะ

ดําเนินการสรรหากรรมการตอเมื่อไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ในครั้งนี้คณะกรรมการมิไดมอบหมายใหคณะ

อนุกรรมการสรรหาฯ ทําหนาที่สรรหา เนื่องจากไมมีผูถือหุนรายยอยเสนอผูที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

 คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นวากรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 4 ทาน สมควรจะไดรับการพิจารณาใหดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหน่ึง เนื่องจากมีคุณสมบัติของกรรมการครบตามท่ีบริษัทฯ กําหนด มีผลการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมาเปน

ที่พอใจ มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนและจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอ

ตอการปฏิบัติหนาที่กรรมการ และเปนผูที่มีลักษณะครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไมมีลักษณะตองหาม

ตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 

 คณุสมบัตขิองกรรมการ และหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกกรรมการ แสดงไวในรายงานประจําป 2555 หนา 82-84 

และฉายอยูบนจอขณะนี้

 ประวัติของผูทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ทาน ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

 ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการทีละตําแหนง ใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแตละตําแหนง โดยใชคะแนน

เสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูทั้งหมด ไมตองแบงคะแนนเสียง ผูที่ไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการในตําแหนงนั้น ตองได

รับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตําแหนงที่ 1 โดยแจงวาคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหเลือก 

นางอนุรัตน เทียมทัน เปนกรรมการ 

 นางอนุรัตน เทียมทัน เปนกรรมการมาแลว 37 ป ในการดํารงตําแหนงกรรมการในวาระที่ผานมา เขาประชุม

คณะกรรมการครบท้ัง 16 ครั้ง

 ประวัติของนางอนุรัตน เทียมทัน ฉายอยูบนจอภาพ

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตําแหนงที่ 2 โดยแจงวาคณะกรรมการบริษัทฯเสนอใหเลือก 

นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร เปนกรรมการ 

 นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร เปนกรรมการมาแลว 5 ป ในการดํารงตําแหนงกรรมการในวาระท่ีผานมา เขาประชุม

คณะกรรมการครบท้ัง 16 ครั้ง

 ประวัติของนางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร ฉายอยูบนจอภาพ

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง 

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตําแหนงที่ 3 โดยแจงวาคณะกรรมการบริษัทฯเสนอใหเลือก 

นายสมจิตต เศรษฐิน เปนกรรมการ 

 นายสมจิตต เศรษฐิน เปนกรรมการมาแลว 10 ป ในการดํารงตําแหนงกรรมการในวาระท่ีผานมา เขาประชุมคณะ

กรรมการครบท้ัง 16 ครั้ง
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 ประวัติของนายสมจิตต เศรษฐิน ฉายอยูบนจอภาพ

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง

 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการตําแหนงที่ 4 โดยแจงวาคณะกรรมการบริษัทฯเสนอใหเลือก 

นายเอกพล พงศสถาพร เปนกรรมการ 

 นายเอกพล พงศสถาพร เปนกรรมการมาแลว 1 ป ในวาระท่ีผานมา เขาประชุมคณะกรรมการครบท้ัง 4 ครั้ง

 ประวัติของนายเอกพล พงศสถาพร ฉายอยูบนจอภาพ

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้

 1) เลือก นางอนุรัตน เทียมทัน เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ดังนี้

 เห็นดวย  331,291,449 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9512

 ไมเห็นดวย   88,820  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268

 งดออกเสียง  73,046  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0220

 2) เลือก นางสาวรวมสิน ทรัพยสาคร เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย  331,275,649 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9464

 ไมเห็นดวย   88,820  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268

 งดออกเสียง  88,846 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268

 3) เลือก นายสมจิตต เศรษฐิน เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ดังนี้

 เห็นดวย  331,275,649 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9464

 ไมเห็นดวย  88,820  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268

 งดออกเสียง  88,846 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268

 4) เลือก นายเอกพล พงศสถาพร เปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ดังนี้

 เห็นดวย  331,275,649 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9464

 ไมเห็นดวย  88,820  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268

 งดออกเสียง  88,846 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268
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วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค�าตอบแทนกรรมการประจําป� 2556

 ประธานฯ ขอให นายพิชวัฒน ชมชื่น ประธานอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนรายงานตอที่ประชุม

ประธานอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรายงานดังน้ี

 ภาพรวมผลตอบแทนของคณะกรรมการ

 จากการสํารวจวิจัยโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบวา ผลตอบแทนคณะกรรมการของ

บริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ แยกไดเปน 5 ประเภท ดังน้ีคือ

 1. คาตอบแทนประจําในรูปเงินประจําเดือน

 2. เบี้ยประชุม

 3. โบนัสตามกําไรจากผลประกอบการของบริษัท

 4. หุน ทั้งจากโครงการ ESOP และการใหหุนกรรมการ

 5. สิทธิประโยชนตาง ๆ เชนการประกันภัย

 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนคณะกรรมการเพียง 2 ประเภท คือ คาตอบแทนประจํา และโบนัสเมื่อบริษัทฯ มีกําไร

 บริษัทฯ ไมไดขึ้นคาตอบแทนคณะกรรมการมากวา 10 ป แมวาใน 10 ปนี้ บริษัทฯ มีรายไดเพิ่มขึ้นมากกวา 100% 

ในขณะท่ีผลวิจัยของ IOD พบวา 7 ปที่ผานมา ผลเฉลี่ยการขึ้นคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย 

ขึ้นประมาณ 40% 

 นโยบายการจ�ายค�าตอบแทนกรรมการ

 คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายการจายคาตอบแทนกรรมการไว ดังน้ีคือ

 1. ผลตอบแทนกรรมการใหสอดคลองหรือเกี่ยวเนื่องกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ

 2. ผลตอบแทนกรรมการจากการทํางานใหเปนรายเดือน สอดคลองกับการรับผดิชอบตอหนาทีก่รรมการตลอด 365 วนั 

  มิใชเฉพาะเพียงในเวลาท่ีมาประชุม

 3. ผลตอบแทนกรรมการตามหนาที่พิเศษ ที่คณะกรรมการแตงตั้ง

 การพิจารณาค�าตอบแทนกรรมการ

 คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามนโยบายดังกลาว 

และไดพิจารณาเปรียบเทียบกับผลสํารวจคาตอบแทนกรรมการของ IOD ประจําป2555 แลวพบวา คาตอบแทนกรรมการ

ของบริษัทฯ อยูใน first quartile หรือกลุมที่ตํ่าสุดของคาตอบแทนกรรมการในบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ที่เขารวม

การสํารวจ

 อยางไรก็ตาม คณะอนุกรรมการไดพิจารณาเก่ียวเนื่องกับผลประกอบการของบริษัทฯ จึงเสนอตอคณะกรรมการ ใหงด

จายคาตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือโบนัสประจําป 2555 เพราะแมวา บริษัทฯ จะยังมีกําไร 

แตผูถือหุนไมไดรับเงินปนผล และผูบริหารและพนักงาน ก็ไมไดรับโบนัสจากผลประกอบการ
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 สําหรับคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 แมวาคาตอบแทนกรรมการจะตํ่าอยูมาก แตคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

แลวเห็นวา ในป 2556 ยังเปนปของการลงทุน เพื่อมิใหเปนภาระของบริษัทฯ คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคา

ตอบแทน จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประจําป 2556 คงเดิมคือเทากับป 2555 ดังนี้

 1. ค�าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

  1.1 คาตอบแทนการทํางาน

   - ประธานกรรมการ เดือนละ 30,000 บาท

   - กรรมการ  เดือนละ 20,000 บาท

  1.2 คาตอบแทนจากผลการดําเนินงาน

   - หากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่ดี ใหจายผลตอบแทนใหกรรมการทั้งคณะอีกไมเกิน 1 เทา ของ

    คาตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการไดรับทั้งป โดยการพิจารณาคาตอบแทนน้ีใหอยูในดุลยพินิจของ

    คณะกรรมการ

 2. ค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 50,000 บาท ปละ 4 ครั้ง  ไมวาจะประชุมก่ีครั้งก็ตาม

  - กรรมการ    ครั้งละ 30,000 บาท ปละ 4 ครั้ง  ไมวาจะประชุมก่ีครั้งก็ตาม

 3.  ค�าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

  - ประธานอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ปละ 50,000 บาท

  - กรรมการ       ปละ 30,000 บาท

 ทั้งนี้คณะกรรมการไมไดรับคาตอบแทนใดๆ จากบริษัทยอย

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาและเห็นชอบ เสนอตอผูถือหุนใหกําหนด

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 คงเดิม ตามท่ีคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ และเห็นวาทีป่ระชุม

ผูถือหุนสมควรอนุมัติ 

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ไดแสดงไวในรายงานประจําป 2555 หนา 78-81

 ประธานฯ ไดขอใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น

 นายวิโรจน สิตประเสริฐนันท ผูถือหุน เสนอวา คาตอบแทนกรรมการจากผลการดําเนินงาน ควรกําหนดเปนจํานวนเงิน 

แทนที่จะกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 ประธานฯ ชี้แจงวา คาตอบแทนจากผลการดําเนินงาน เปนการกําหนดการจายโบนัสจํานวนสูงสุดไว คณะกรรมการ

อาจพิจารณาจายโบนัสนอยกวาจํานวนสูงสุดได
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 ประธานฯ ไดแจงวาจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 4 คร้ัง คือคาตอบแทนคณะกรรมการจากการทํางาน คาตอบแทน

คณะกรรมการจากผลการดําเนินงาน คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและคาตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน

 การพิจารณากําหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการจากการทํางาน

 ประธานฯ ไดแถลงวา รายงานการเขาประชุมคณะกรรมการของกรรมการแตละทานในป 2555 ไดฉายอยูบนจอภาพ 

กรรมการทุกทาน เขาประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครั้ง ยกเวนนายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร ขาดการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระปกติ 1 ครั้ง

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแจงวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพื่อเปนมติของท่ีประชุม คือ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานที่มาประชุม รวมทั้งผูถือหุนท่ีเปน

กรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากคาตอบแทนกรรมการเปนหลักการ ไมไดเปนคาตอบแทนเจาะจงเปน

รายบุคคล 

 การพิจารณากําหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดําเนินงาน

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแจงวาจํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อเปนมติของที่ประชุม คือ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานที่มาประชุม รวมทั้งผู ถือหุนท่ีเปน

กรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เนื่องจากคาตอบแทนกรรมการเปนหลักการ ไมไดเปนคาตอบแทนเจาะจงเปน

รายบุคคล 

 การพิจารณากําหนดค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

 ประธานฯ ไดแถลงวา รายงานการเขาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแตละทานในป 2555 

ไดฉายอยูบนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทุกทานเขาประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระท่ีทานดํารงตําแหนง 

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแจงวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพื่อเปนมติของท่ีประชุม คือ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 การพิจารณากําหนดค�าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค�าตอบแทน

 ประธานฯ ไดแถลงวา รายงานการเขาประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของอนุกรรมการฯ 

แตละทานในป 2555 ไดฉายอยูบนจอภาพ อนุกรรมการทุกทานเขาประชุมครบทุกครั้ง ตามวาระท่ีทานดํารงตําแหนง

  ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียง และไดแจงวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพื่อเปนมติของท่ีประชุม คือ

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้

 1) กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการจากการทํางาน ตามท่ีประธานฯ เสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
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 เห็นดวย  331,291,549 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9421

 ไมเห็นดวย   88,820  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0268

 งดออกเสียง  102,946 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0311

 2) กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการจากผลการดําเนินงาน ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

 เห็นดวย  331,231,749 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9241

 ไมเห็นดวย   126,520  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0382

  งดออกเสียง  125,046 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0377

 3) กาํหนดคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถอืหุนทีม่าประชุม

และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย  331,236,749 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9256

 ไมเห็นดวย   121,620  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0367

  งดออกเสียง  124,946 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0377

 4) กาํหนดคาตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสยีงขางมาก

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย  331,245,449 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9282

 ไมเห็นดวย   107,820 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0325

 งดออกเสียง  130,046 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0392

วาระที่ 7  พิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชีประจําป� 2556 และกําหนดค�าสอบบัญชี

 ประธานฯ ขอให นายวิรัช ไพรัชพิบูลย ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานตอที่ประชุม

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดรายงานดังตอไปนี้

 การพิจารณาแต�งตั้งผู�สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไว คือ

 1. เปนผูสอบบัญชีตามมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 2. เปนสํานักงานบัญชีที่มีมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีดี ที่เชื่อถือได

 3. มีชื่อเสียงและประวัติการทํางานท่ีดี

 4. คาบริการวิชาชีพเหมาะสม
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 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัท บัญชีกิจ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยตอเน่ืองมานานถึง 16 ป แตไดมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไมใหปฏิบัติหนาที่สอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความ

เห็นตองบการเงินของบริษัทฯ รวมแลวไมเกิน 5 รอบบัญชีติดตอกัน ตามขอบังคับของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพยฯ เหมาะสมท่ีจะไดรับแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 เพราะมีคุณสมบัติครบถวน เปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด และผลงานตรวจสอบบัญชีที่ผานมาเปนที่พอใจ ไมเคยมีขอตองทักทวงหรือมีความบกพรองอันอาจ

ทําใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ และผูถือหุน

 คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 

บัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 ดังตอไปนี้ 

 1. นางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2899 และ/หรือ

    (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหวางป 2544-2547 และป 2551-2552) 

 2. นายพรชัย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2778 และ/หรือ

    (เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯในระหวางป2540-2543,2548-2550 และป 2553-2555)

 อนึ่ง ผูสอบบัญชีไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของ

กับบุคคลดังกลาวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางอิสระ

 การพิจารณากําหนดค�าสอบบัญชี 

 สํานักงานบัญชี บริษัท บัญชีกิจ จํากัด ไดเสนอราคาคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2556 เปนเงิน 1,055,000 บาท 

เพ่ิมจากป 2555 จํานวน 65,000 บาท หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ 6.5% คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเปรียบเทียบคาสอบ

บัญชีนี้กับของบริษัทในธุรกิจอาหารในตลาดหลักทรัพยฯ แลว เห็นวาคาบริการของสํานักงานบัญชีกิจ เหมาะสมและเปน

ราคาตลาด

 คณะกรรมการตรวจสอบ จึงไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหพิจารณาเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ที่จะกําหนดคา

สอบบัญชีประจําป 2556 เทากับ 1,055,000 บาท

 ในปที่ผานมา นอกจากคาสอบบัญชีจํานวน 990,000 บาทแลว บริษัทฯ จายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแก

บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนจํานวน 135,000 บาท

 บริษัท บัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอย อีก 4 บริษัท คือ

 1) บริษัท ทิปโกเอฟแอนดบี จํากัด

 2) บริษัท ทิปโกมารเก็ตต้ิง จํากัด 

 3) บริษัท ทิปโกไบโอเท็ค จํากัด 

 4) บริษัท ทิปโก รีเทล จํากัด
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 คาสอบบัญชีของบริษัทยอยสําหรับป 2556 รวมเปนเงิน 1,205,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 70,000 บาท ในปที่ผานมา

นอกจากคาสอบบัญชีจํานวน 1,135,000 บาท แลว บริษัทยอยไดจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกบริษัท

บัญชีกิจ จํากัด เปนจํานวน 125,000 บาท

 ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรพิจารณาแตงตั้งบริษัทบัญชีกิจ จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 และ

กําหนดคาสอบบัญชี จํานวน 1,055,000 บาท 

 ประธานฯ ไดขอใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น

 นายประเสริฐ แกวดวงเทียน ผูถือหุน มีความเห็นวาผูสอบบัญชี ตรวจสอบบัญชีมานาน 16 ปแลวใชวาจะดี เพราะจะได

แตมุมมองเดิมๆ 

 กรรมการผูจดัการ ชีแ้จงวา ผูสอบบญัชจีะตรวจสอบบญัชตีดิตอกนัไมเกนิ 5 ป จงึมกีารผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนผูสอบบญัชี

อยูเปนระยะๆ 

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หัวขอ คือแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี และได

แจงวาจํานวนเสียงที่ตองใชเพื่อเปนมติของที่ประชุม คือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ในการประชุมวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่ม ดวยตนเอง 3 ราย มอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม 1 ราย รวม 4 ราย 

ถือหุนรวมกัน 77,300 หุน ทําใหมีผูถือหุนมาประชุมรวม 427 ราย ถือหุนรวม 331,530,615 หุน

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดังนี้

 1) แตงตัง้สาํนักงานสอบบญัชี บรษัิท บัญชีกจิ จาํกดั โดยนางสวุนยี กติตปิญญางาม และ/หรือ นายพรชยั กติตปิญญางาม 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย  331,304,049 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9317

 ไมเห็นดวย   86,620 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0261

 งดออกเสียง  139,946 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0422

 2) กาํหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 เปนจาํนวนเงนิ 1,055,000 บาท ดวยคะแนนเสยีงขางมากของผูถอืหุนทีม่าประชุม

และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

 เห็นดวย  331,309,049 เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9332

 ไมเห็นดวย   102,520  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0309

 งดออกเสียง  119,046 เสียง คิดเปนรอยละ  0.0359
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วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค�บริษัท 2 ข�อ รวมเป�น 35 ข�อ

 ประธานฯ แถลงวา เพื่อใหครอบคลุมธุรกิจท่ีอาจเปนไปไดของบริษัทฯ คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอขอเพ่ิม

วัตถุประสงคบริษัทฯ 2 ขอ เปน ขอ 34 และ 35 ดังน้ี

 ขอ (34) ผลิตและจําหนายกาซชีวภาพ 

 ขอ (35) ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ

  คณะกรรมการมีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติใหมีการเพิ่มวัตถุประสงคบริษัทฯ ตามที่เสนอ

 ประธานฯ ขอใหผูถือหุนซักถาม

 ผูถือหุนไดซักถาม และแสดงความคิดเห็น กรรมการผูจัดการไดตอบ ดังตอไปนี้

 นายสมิต มหาปยศิลป ผูถือหุน

 ถาม มีแผนงานโครงการตามท่ีเพิ่มวัตถุประสงคอยางไร และผลตอบแทนการลงทุนเปนอยางไร

 ตอบ โรงงานประจวบฯ ไดผลิตกาซชีวภาพจากน้ําเสีย กรมโรงงานอุตสาหกรรมจะออกใบอนุญาตใหดําเนินการ ถามี

  การระบุอยูในวัตถุประสงคของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงขอเพ่ิมวัตถุประสงคเรื่องนี้ และเพ่ิมใหครอบคลุมธุรกิจ

  ที่อาจจะดําเนินการในอนาคตดวยเลย

 นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม ผูถือหุน

 ถาม 1) ขอใหคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนใหเหมาะสม เพื่อจะมีเงินมาจายเงินปนผล

  2) คาเงินบาทแข็งคาขึ้นอาจทําใหรายไดของบริษัทฯ ลดลงไปอีก

 ตอบ 1) บริษัทฯ ไมสามารถเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกได คือธุรกิจสงออกประมาณ 50% ของ

   รายไดมาจากตลาดสหรัฐอเมริกา และยุโรป ที่กําลังซื้อลดลงไปมาก ทําใหผลประกอบการของบริษัทฯ ตกตํ่า

   กวาเดิมมาก

  2) บริษัทฯ ไดทําประกันคาเงินบาทไวแลวบางสวน

 ประธานฯ ขอใหผูถอืหุนพิจารณาลงคะแนนเสยีง และไดแจงวาจํานวนเสยีงทีต่องใชเพือ่เปนมตขิองทีป่ระชมุ คอื คะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 ในการประชุมวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่ม ดวยตนเอง 2 ราย และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุม1 ราย รวม 3 ราย 

ถือหุนรวมกัน 14,100 หุน ทําใหมีผูถือหุนมาประชุมรวม 430 ราย ถือหุนรวม 331,544,715 หุน

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเพ่ิมวัตถุประสงคบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) 2 ขอ “ขอ (34) 

ผลิตและจําหนายกาซชีวภาพ ขอ (35) ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟาจากกาซชีวภาพ” รวมเปน 35 ขอ ตามท่ีประธานฯ 

เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
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 เห็นดวย  331,199,367  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8958

 ไมเห็นดวย   212,302  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0640

 งดออกเสียง  133,046  เสียง คิดเปนรอยละ  0.0401

วาระที่ 9   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ�ามี)

 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม

 ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะไดซักถาม และแสดงความคิดเห็น กรรมการผูจัดการไดชี้แจง ดังตอไปนี้

 นายนิติ สุทธิโรจน ผูถือหุน

 เสนอ บริษัทฯ ควรพาผูถือหุนไปชมโรงงาน

 ตอบ บริษัทฯ ยินดีจัดพาผูถือหุนไปชมโรงงาน ขอใหผูถือหุนที่ตองการไปชมโรงงานลงช่ือไว

 นายรวมเลิศ สุภานันท ผูรับมอบฉันทะ

 ถาม นํ้าชาเขียวไมสามารถเจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche market) ตองทําการสงเสริมการตลาดที่รุกอยางรวดเร็ว 

  (Aggressive) 

 ตอบ การทําผลิตภัณฑชาเขียว บริษัทฯ เนนเร่ืองคุณภาพเปนสําคัญ และจะออกสินคามาขายใหมตอเม่ือสินคามีความ

  แตกตางจากคูแขงที่ชัดเจน

 นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผูถือหุน

 ถาม 1) จะมีแนวทางลดคาใชจายสัก 1-2% ไดหรือไม

  2) ควรมีผลิตภัณฑเขาไปขายในตลาดตาง ๆ ใหทั่ว ขณะนี้ไมมีนํ้าผลไมทิปโกขายในฮองกง มีแตของคูแขง 

  3) การชี้แจงเกี่ยวกับการขยายโรงงานยังไมชัดเจนวา ใน 5 ปขางหนาจะใชเงินทุนเทาไร

 ตอบ 1) บริษัทฯ เลือกใชจายในผลิตภัณฑที่ไดกําไรสูงสุด คือนํ้าผลไม 100% และมีการควบคุมลดคาใชจายเปน

   ปกติวิสัย 

  2) ตลาดฮองกงขายไมไดราคา แตตลาดเกาหลีขายไดราคาดี ในปทีผ่านมาตลาดน้ําผลไมตางประเทศขยายได 73%

  3) บริษัทฯ จะพิจารณาเลือกลงทุนในผลิตภัณฑสินคาที่มีผลตอบแทนท่ีคุมคา

 นางสาวมลิวัลย จิตรีญาติธรรม ผูถือหุน

 ถาม 1) นํ้าทับทิม นํ้าแอปเปล และน้ําองุน ซื้อวัตถุดิบมาจากไหน

  2) สม ซื้อมาจากไหน

 ตอบ 1) นําเขาจากตางประเทศ เพราะประเทศไทยมีวัตถุดิบไมพอ

  2) สมเขียวหวานพันธุตางๆ ซื้อในเมืองไทยท่ัวประเทศ นํ้าสมวาเลนเซีย นําเขาจากตางประเทศ
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 นายฉัตรชัย สองแสงเจริญ ผูถือหุน

 ถาม นํ้าแรออราราคาสูง สามารถลดราคาลงไดหรือไม จะไดขายไดมากข้ึน

 ตอบ นํ้าแรออรา เปนนํ้าพุเย็นจาวเดียวของประเทศ อยูที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จึงมีตนทุนการขนสงสูงกวา

นํ้าแรคูแขง แตนํ้าแรออรามีความบริสุทธิ์ และเปนธรรมชาติมากกวาคูแขง

 เม่ือไมมีผูถือหุนถามคําถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหผูถือหุนสงบัตรลงคะแนนเสียงเห็นดวยทั้งหมด และกรอกแบบ

ประเมินการจัดประชุมผูถือหุน เพื่อจะเปนขอมูลสําหรับปรับปรุงการประชุมครั้งตอไป

 ประธานฯ แจงวา รายงานของการประชุมผูถือหุนในคร้ังน้ี จะแสดงใน www.tipco.net ภายใน 14 วัน นับจากวันนี้ 

 ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุน และปดประชุม

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ

 ปดประชุมเวลา 12.30 น.

 ลงชื่อ                           ประธานที่ประชุม

 (นางอนุรัตน เทียมทัน)

 ประธานกรรมการ

 ลงชื่อ                        ผูบันทึกการประชุม

 (นายพิจารณ สลักเพชร)

 เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกตามวาระ

ประวัติของกรรมการท่ีเสนอให�เลือกตั้งแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

ตําแหน�ง กรรมการและอนุกรรมการสรรหา

 และกําหนดคาตอบแทน

อายุ  51 ป

สัญชาติ  ไทย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2531

 ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ป 2528

หลักสูตรพิเศษ 2549 Oil Outlook in 2006 Program 

 2549 Thailand’s Economic Outlook

 2547 Director Certification Program (DCP), Diploma, IOD

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

ตําแหน�งอื่นในป�จจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด

 ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ� รองกรรมการผูจัดการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด 

 ผูจัดการอาวุโส สายการบริหาร - บริษัทถนอมวงศบริการ จํากัด

 อาจารยพิเศษ - ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 อาจารยพิเศษ - คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ ไมมี

ตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน ไมมี

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน�

การเข�าประชุม  

 การประชุมระหวางดํารงตําแหนงตามวาระเมษายน 2554-เมษายน 2557 

การประชุม จํานวนครั้งที่เข�าประชุม/จํานวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 16 / 16

คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 6 / 6
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จํานวนป�ท่ีเป�นกรรมการ 10 ป (14 สิงหาคม 2546 - ปจจุบัน)

ชื่อ - นามสกุล  นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 

ประเภทกรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

ตําแหน�ง กรรมการ

อายุ  63 ป

สัญชาติ  ไทย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - B.S. Business Administration, 

 Babson College, Ma, USA 

หลักสูตรพิเศษ  ไมมี 

ตําแหน�งอื่นในป�จจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน)

  กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร เทอรมินอล จํากัด

  กรรมการ บริษัท ทิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน)  

 กรรมการ บริษัท ถนอมวงศบริการ จํากัด 

ประสบการณ� กรรมการบริษัท เอกชัยคอนเทนเนอรเทอรมินอล จํากัด

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ 60,265,043 หุน คิดเปน 12.49%

ตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน ไมมี 

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�ง

ทางผลประโยชน�

การเข�าประชุม  

 การประชุมระหวางดํารงตําแหนงตามวาระเมษายน 2555-เมษายน 2558 

การประชุม จํานวนครั้งที่เข�าประชุม/จํานวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 9/10

จํานวนป�ท่ีเป�นกรรมการ 37 ป (15 มีนาคม 2519 - ปจจุบัน)
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ชื่อ - นามสกุล นายชลิต ลิมปนะเวช

ประเภทกรรมการ  กรรมการผูไมมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

ตําแหน�ง กรรมการอิสระ 

อายุ  61 ป

สัญชาติ  ไทย

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท : MPA คณะรัฐศาสตร

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หลักสูตรพิเศษ  หลกัสตูร Directory Certification Program ของสมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 หลกัสตูร Financial Statements for Directors ของสมาคมสงเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย

 หลักสูตร Audit Committee Program ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรอื่นๆ  หลักสูตร Senior Marketing Management at London 1987  

ตําแหน�งอื่นในป�จจุบัน อุปนายก ฝายวิชาการ สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย

 ประธานกลุมการตลาด และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ สมาคมการจัดการธุรกิจแหง

 ประเทศไทย (TMA) 

ประสบการณ� กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชูโอเซ็นโก (ประเทศไทย) จํากัด

 คณบดีคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 อบรมและเปนสมาชิก IOD รุน 46 และ CDC (Chartered Director) รุนแรก

 อาจารยประจําสอนวิชาดานการตลาดและโฆษณาและหัวหนาภาควิชาการจัดการ 

 โฆษณา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ฝายบริการลูกคา Account Executive and Executive Director, Lintas Thailand

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ ไมมี

ตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน ไมมี

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน�

การเข�าประชุม  

 การประชุมระหวางดํารงตําแหนงตามวาระเมษายน 2554-เมษายน 2557 

การประชุม จํานวนครั้งที่เข�าประชุม/จํานวนครั้งทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 15 /16

จํานวนป�ท่ีเป�นกรรมการ  5 ป (24 เมษายน 2551 - ปจจุบัน)
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ชื่อ - นามสกุล นางอัจฉรา ปรีชา

ประเภทกรรมการ กรรมการผูไมมีอํานาจลงลายมือชื่อ 

ตําแหน�ง กรรมการอิสระ

อายุ 57 ป

สัญชาติ  ไทย

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท : Business Management, 

 Asian Institute of Management

 ปริญญาตรี : วารสารศาสตร (Mass Communications Arts) 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หลักสูตรพิเศษ  ไมมี

ตําแหน�งอื่นในป�จจุบัน งาน Part Time ที่ปรึกษาดานการสงออกเคร่ืองสําอางค บริษัท ปฐวิน จํากัด 

ประสบการณ� รองประธานกรรมการ บริษัท เรยโน (ประเทศไทย) จํากัด

  ผูชวยรองประธานกรรมการ แผนกธรุกจิตางประเทศ, บรษิทัไอซซี ีอนิเตอรเนชัน่นล จาํกดั (มหาชน)

 ผูชวยรองประธานกรรมการ แผนกนํา้หอมและเครือ่งสาํอางค, บรษิทั ไอซซี ีอนิเตอรเนชัน่เนล 

 จํากัด (มหาชน)

 ผูชวยฝายบริหาร ของประธานกรรมการ บริษัท นารายภัณฑ จํากัด

 หัวหนา สวนงบประมาณ, บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียร่ิงแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด

 ผูจดัการสาํนกังาน บริษทั ซมัมาอนิเตอรเนชัน่เนล (ไทย) จาํกดั, บริษทัในเครือธนาคาร ซมัมา 

 อินเตอรเนช่ันเนล (ฮองกง)

 ผูชวยเจาหนาท่ีขอมูลและเลขานุการ, United Nations High Commissioner for Refugees 

 (UNHCR)

 ผูสื่อขาว Business Times Daily Newspaper บริษัท แอดวานสมีเดีย จํากัด

 ผูชวยและเลขานุการ ทนายความ, สํานักงานกฏหมายบํารุงสุวิชาอภิศักดิ์

สัดส�วนการถือหุ�นในบริษัทฯ ไมมี

ตําแหน�งในกิจการท่ีแข�งขัน ไมมี

เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัท

ท่ีอาจทําให�เกิดความขัดแย�งทางผลประโยชน� 

จํานวนป�ท่ีเป�นกรรมการ ไมมี
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นิยามกรรมการอิสระ

 บมจ. ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) ไดกําหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เขมงวดกวาหลักเกณฑที่กําหนด

โดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ดังนี้

 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 2 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง (นับรวมบุคคลท่ีเกี่ยวของตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย)

 2. ไมมีสวนรวมในการบริหารงานรวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงโดยตองไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย

ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป 

 3. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและ

การบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะท่ีจะทําใหขาดความเปน

อิสระ

 4. ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการ ผูถือหุนรายใหญ 

 5. เปดเผยความสัมพันธใดๆ ที่อาจทําใหขาดความเปนอิสระ แกคณะกรรมการบริษัท



TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED Regtistration No. 0107535000052

บริษัท ทิปโก�ฟูดส� จํากัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่่ 0107535000052

Head Office : TIPCO Tower 118/1 Rama 6 Road, Samsen Nai, PhayaThai Bangkok 10400 Te : (662) 273-6200 Fax : (662) 271-1600, 271-4304 E-mail : food@tipco.net www.tipco.net
Factory : 212 Moo 16, Phetkasem Road, Muang District, Prachuabkirikhan 77210 Tel : (6632) 811-224-31 Fax : (6632) 811-240
Factory : 205/1 Moo 2, T. Pongyang, A. Maerim, Chiangmai 50180 Tel : (6653) 879-131-4  Fax : (6653) 879-136

สํานักงานใหญ : อาคารทิปโก เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : (02) 273-6200 โทรสาร : (02) 271-1600, 271-4304
โรงงานประจวบ : 212 หมู 16 ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210 โทรศัพท : (032) 811-224-31 โทรสาร : (032) 811-240
โรงงานเชียงใหม : 205/1 หมู 2 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 โทรศัพท : (053) 879-131-4 โทรสาร : (053) 879-136

วันที่ 25 มีนาคม 2557

เรียน ทานผูถือหุน

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557

 ตามท่ีบริษัท ทิปโกฟูดส จํากัด (มหาชน) กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 ในวันศุกรที่ 25 เมษายน 2556 

เวลา 10.00 น.ณ หองประชุมสํานักงานใหญ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน 

กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระตาง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 

1/2556 นั้น

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนคราวน้ี ถาทานไมสามารถเขารวมประชุมได กระผมใครขอเชิญชวนทานผูถือหุนไดโปรด

มอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่ง ตามรายนามตอไปนี้ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนทาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงของทาน 

 1. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจําป หนา 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1 )

 2. นายไพศาล พงษประยูร (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจําป หนา 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

 3. นางลออ เชาวนเมธา (คุณสมบัติปรากฏในรายงานประจําป หนา 68-69 และ เอกสารแนบ 1 ในแบบ 56-1)

 กรรมการอิสระท้ัง 3 ทาน ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ

 หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี ไดปรับปรุงแกไขตามที่กรมพัฒนา

ธุรกิจการคาไดกําหนด กลาวคือ ในแบบ ข. ปรับปรุงใหผูมอบฉันทะสามารถระบุความประสงคในการออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการไดโดยละเอียดและชดัเจนมากย่ิงข้ึน และแบบ ค. สาํหรบัผูถอืหุนชาวตางประเทศ ทีแ่ตงตัง้Custodian ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับวิธีของตลาดทุนในตางประเทศ

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีหนาใน website: www.tipco.net หัวขอ Investor ที่ผูถือหุนตางประเทศสามารถจัดพิมพหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ไดเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งจะสะดวกตอการมอบฉันทะมากย่ิงขึ้น

 ในการกาํหนดเสยีงลงคะแนนวาระตางๆ ตามทีท่านเหน็วาเหมาะสม กรุณากรอกรายละเอยีดตางๆ รวมทัง้การออกเสยีง

ลงคะแนนใหครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อของทานและของผูรับมอบฉันทะใหครบถวน และปดอากรแสตมปจํานวน 

20 บาทมอบใหผูรับมอบฉันทะนํามาในวันประชุม

 ในกรณีที่ทานมอบฉันทะใหกรรมการอิสระทานใดทานหน่ึงออกเสียงลงคะแนน โปรดสงหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมา

ใหถึงบริษัทฯกอนการประชุมอยางนอย 1 วัน เพื่อความเรียบรอยในการเตรียมการประชุม

 กระผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณในความรวมมือของทานที่มีตอบริษัทฯ ดวยดีเสมอมา

 ขอแสดงความนับถือ

 (นายเอกพล พงศสถาพร)
 กรรมการผูจัดการ
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ข�อ 30

 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายในสี่เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบ

ปบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา

หนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่ง

ในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือ ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจน ในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือน นับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน

ข�อ 31 

 ในการเรยีกประชมุผูถอืหุน ใหคณะกรรมการจดัทาํเปนหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระการประชมุ 

และเร่ืองท่ีจะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และจัดสงหนังสือใหผูถือหุน

ทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวัน กอนวัน

ประชุมไมนอยกวาสามวัน

 สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหน่ึงตองตั้งอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญของบริษัทหรือสาขา หรือจังหวัด

ใกลเคียง

ข�อ 32

 ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนแตจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได การมอบฉันทะใหทําเปนหนังสือและลงลายมือชื่อผู มอบฉันทะและมอบแกประธานที่ประชุม 

ณ สถานที่ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
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ข�อ 33

 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือ

ไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใดเม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง 

จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด เพราะผูถือหุน

รองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม

และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบ

องคประชุม

ข�อ 34

 มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้

 (1) ในกรณปีกติใหถอืคะแนนเสยีงขางมากของผูถอืหุน ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถามคีะแนนเสยีงเทากนั 

  ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด

 (2) ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ

  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท

  (ค) การทาํ แกไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเชากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสวนทีส่าํคญั การมอบหมาย

   ใหบุคคลอื่นเขามาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไร

   ขาดทุนกัน

ข�อ 35

 กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี

 (1) พิจารณารายงาน ของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุม แสดงกิจการของบริษัทที่คณะกรรมการของบริษัทได

  จัดการไปในรอบปที่ผานมา

 (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล

 (3)  พิจารณาจัดสรรกําไร

 (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

 (5) แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตรวจสอบบัญชี

 (6) กิจการอื่นๆ
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตน
เข�าร�วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู�ถือหุ�น

ผู�เข�าร�วมประชุมจะต�องแสดงเอกสารดังต�อไปน้ีก�อนเข�าร�วมประชุม

1.  ผู�ถือหุ�นท่ีเป�นบุคคลธรรมดา

 1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งปรากฏรูปถายของผูถือหุนและยัง 

  ไมหมดอายุ เชน บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง

 1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม

  (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และ

   ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

  (ข) สําเนาภาพถายเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะ

   ไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

  (ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขางตน

2. ผู�ถือหุ�นท่ีเป�นนิติบุคคล

 2.1 กรณีผูแทนของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง

  (ก) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน

  (ข) สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุ นซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

   นิติบุคคลและมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซ่ึงเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

   ซึ่งเปนผูถือหุน

  (ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน

3. ผู�ถือหุ�นซ่ึงมิได�มีสัญชาติ ไทยหรือเป�นนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต�างประเทศ

 ใหนําความในขอ 1. และ ขอ 2. มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมี สัญชาติไทยหรือ

ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แลวแตกรณี ทั้งน้ี ภายใตบังคับดังตอไปนี้
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Factory : 212 Moo 16, Phetkasem Road, Muang District, Prachuabkirikhan 77210 Tel : (6632) 811-224-31 Fax : (6632) 811-240
Factory : 205/1 Moo 2, T. Pongyang, A. Maerim, Chiangmai 50180 Tel : (6653) 879-131-4  Fax : (6653) 879-136

สํานักงานใหญ : อาคารทิปโก เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6, สามเสนใน, พญาไท, กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท : (02) 273-6200 โทรสาร : (02) 271-1600, 271-4304
โรงงานประจวบ : 212 หมู 16 ถนนเพชรเกษม อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77210 โทรศัพท : (032) 811-224-31 โทรสาร : (032) 811-240
โรงงานเชียงใหม : 205/1 หมู 2 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 50180 โทรศัพท : (053) 879-131-4 โทรสาร : (053) 879-136

 (1) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู

หรือโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได ทั้งน้ี จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพัน

นิติบุคคลและเง่ือนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ

 (2) เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน

นิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

การออกเสียงลงคะแนน 

 1. การออกเสียงลงคะแนนใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง 

 2. ทุกวาระเพ่ือพิจารณาในการประชุมครั้งน้ีเปนกรณีปกติ ถือเอาเสียงขางมากเปนมติ ถาคะแนนเสียงเทากันให

ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหน่ึง

 3. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในขอประชุมขอใด หามมิใหออกเสียงในขอนั้น 

 4. การออกเสียงลงคะแนน โดยผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะ ใหทําเครื่องหมายในบัตร

ลงคะแนนเสียง

 5. ผูรับมอบฉันทะท่ีผูถือหุนไดลงคะแนนในใบมอบฉันทะแลว ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน

 ประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ไดจะเปนคะแนนเสียงรวม

ของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและของผูรับมอบฉันทะ
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