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  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2558 

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
_______________________________________ 

ประชุมเม่ือวนัศกุร์ท่ี 24 เมษายน 2558   ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ชัน้ 5          
ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น 
และแถลงวา่ 

 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 189 ราย  ถือหุ้นรวมกนั 77,732,047 หุ้น  
(16.1076%)   

 มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน จ านวน 191 ราย  ถือหุ้นรวมกนั  116,627,330 หุ้น 
(34.5285%)  

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระประชมุแทน จ านวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกนั 2,460,582 หุ้น
(0.5099%) 

รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 383 ราย จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกัน 246,819,959 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.1460 
ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้สิน้จ านวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ซึ่ง
ก าหนดวา่จะต้องมีผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน   และถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึขอเปิดประชมุ 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
1. นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร   ประธานกรรมการ 
2. นายวิรัช ไพรัชพิบลูย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายไพศาล พงษ์ประยรู  ประธานอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ 

กรรมการตรวจสอบ 
4. นางอจัฉรา  ปรีชา        กรรมการอิสระ  
5. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการ และ อนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นางอนรัุตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
7. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ 

            8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ  
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          9. นายเอกพล พงศ์สถาพร            กรรมการผู้จดัการ 
        10. นางลออ  เชาวนเมธา                กรรมการตรวจสอบ 
        11. นายพิจารณ์  สลกัเพชร   เลขานกุารบริษัท 

 นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ และ นายชลิต ลิมปนะเวช กรรมการอิสระ ติดภาระกิจท่ี
ตา่งประเทศจงึไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ 
 

ประธานฯ  ได้แนะน าผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากดั (มหาชน) ท่ีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี ้
1. นายประสงค์  เอมมาโนชญ์     ผู้อ านวยการสายบริหารการเงิน  
2. นายภาณ ุ  เสถียรพจน์           ผู้อ านวยการสายบริหารบคุคล และ เทคโนโลย่ีสารสนเทศ    

 
ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 
1. นาย Seishi Ueno                  Chief Operating Officer   
2. นายพีรพงษ์  อาชวพงษ์สวสัดิ์ ผู้อ านวยการสายธุรกิจคอนซูมเมอร์ 
3. นางสาวนิธิมา องัอตชิาติ         ผู้อ านวยการสายบริหารการเงิน  

 
และได้แนะน า นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ  และ นางสาวนลินี  มินโด 

ผู้แทนจากบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั ผู้ซึง่จะเป็นพยานในการนบัคะแนน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการประชมุว่า บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Bar code 
มาชว่ยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนน 
และลงลายมือช่ือก ากบั ส่วนผู้ ท่ีรับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว  จะไม่ได้รับบตัร
ลงคะแนน 

ในการนบัคะแนน เพ่ือความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนบัจากจ านวนเสียงท่ีเข้าประชมุ หกัด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เม่ือ
ประชมุเสร็จ  ขอให้สง่บตัรลงคะแนนเห็นด้วยทกุใบ เพ่ือให้หลกัฐานการประชมุสมบรูณ์ 

การนบัคะแนนเสียง นบั 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้              
นางอจัฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ และ นางสาวนลินี  มินโด ตวัแทนของผู้สอบบญัชี ท าการนบัคะแนน
ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

การประชมุได้บนัทกึวีดทิศัน์ไว้เป็นหลกัฐาน  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         
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ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ทางเว็บไซด์ www.tipco.net ของบริษัทฯ 
ระหว่างวนัท่ี 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2558 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 

2557 

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 
2557 และจดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net  และได้สง่ส าเนารายงานการประชมุให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานนีถ้กูต้องครบถ้วน ผู้ ถือหุ้นสมควรรับรอง 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชมุ 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชมุ 

 นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน   ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับรายงานการการประชุมครัง้ท่ี 1/2557 
วาระท่ี 2 มีข้อความเขียนถึงรายการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนใน บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ 202 ล้าน
บาท เงินจ านวนนีเ้ข้ามาสู่บริษัทฯ ทนัทีเม่ือมีการปิดบญัชีปี 2556 ในรูปของเป็นรายได้ หรือเป็นก าไรสทุธิ 
หรือเป็นการรับรู้ตวัเลข ขอทราบความชดัเจนในเร่ืองนี ้

             กรรมการผู้จดัการ 

             ตอบ งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จะรับรู้ในส่วนของเงินปันผลในรูปเงินสด  ส่วน งบการเงิน
เงินรวม จะรับรู้ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมตวัเลขนีจ้ะเป็นตวัเลขทางบญัชี 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม เพิ่มเติม 30 ราย ถือหุ้ นรวมกัน  
1,024,662 หุ้น  ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 413 ราย  ถือหุ้นรวม 247,844,621 หุ้น 
 
 

http://www.tipco.net/
http://www.tipco.net/
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มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2557 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   247,671,416 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9301 
ไม่เหน็ด้วย               100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง      173,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0699 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2557 ของคณะกรรมการ 

ประธานฯ  ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาได้พิมพ์ไว้ 
ในรายงานประจ าปี 2557 และในสรุปข้อมลูทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จดัการรายงานสาระส าคญัให้ท่ีประชมุทราบ 

กรรมการผู้จดัการรายงานการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยแบง่ออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
1. โครงสร้างทางธุรกิจ 
2. ผลประกอบการของปี 2557 
3. แผนงานและทิศทางในอนาคต 
โครงสร้างทางธุรกิจ 
1. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (TF) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจ าหน่ายผลไม้
กระป๋อง ส่วนใหญ่จะเป็น สบัปะรด ว่านหางจรเข้ ฟรุตสลดั กะทิ จะส่งออกไปยงัตา่งประเทศ
ทัว่โลก  

2. บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั (TFB)  ผลิตและจ าหน่ายน า้ผลไม้พร้อมด่ืม น า้แร่ออรา และ 
ชาทีพลัส  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน)ถือหุ้ น 50%  กับ   
บริษัท ซนัโตร่ี เบฟเวอรเรจ แอนด์ ฟู้ ด เอเซีย ประเทศสิงค์โปร์ ถือหุ้น 50% 

3. บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากดั(TBC)  ผลิตและจ าหน่ายสารสกดัจากพืช สมนุไพร และจ าหน่าย
ผลไม้สด บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้น 100%  

4. บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากดั (TRC) เป็นธุรกิจค้าปลีก  ธุรกิจหลกัคือ Smoothie Juice Bar โดยใช้
ช่ือร้านว่า Squeeze by TIPCO และ รวมถึงธุรกิจ Caterings โดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้น 51% บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั ถือหุ้น 49% 

5. บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมโดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
ถือหุ้น 24.3% 
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ผลการด าเนินงานรวม 
 
ปริมาณและราคาวัตถุดบิที่ส าคัญ 
ธุรกิจผลิตผักและผลไม้ บริษัทฯ ซือ้ผกัและผลไม้สดเพ่ือท าการผลิตจ านวน 98,212  ตนั ลดลง

จากปีก่อน 31.5% ราคาเฉล่ียวตัถดุบิ 6.94 บาท/กิโลกรัม เพิ่มขึน้จากปีก่อน 44.60%  
 ธุรกิจเคร่ืองดื่ม บริษัทฯ ผลิตเคร่ืองด่ืมพร้อมด่ืม จ านวน 107.84 ล้านลิตร เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
6.2% 

 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวม 5,508 ล้านบาท ลดลง 1.4%  
ก าไรขัน้ต้น 1,682 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8.0 % 
ขาดทนุจากการด าเนินงานก่อนภาษี 299 ล้านบาท   
รับรู้สว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุใน บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์ 283 ล้านบาท 
ขาดทนุก่อนภาษี 15 ล้านบาท 
ก าไรสทุธิ (รวมผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย) 54 ล้านบาท ลดลง 63.2% 

 EBITDA 305 ล้านบาท ลดลง 36.2% 
 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ 78 ล้านบาท ลดลง 32.1% 
            ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นใหญ่ตอ่หุ้น 0.1610 บาท ลดลง 32.1% 

มลูคา่ตามบญัชี 4.83 บาทตอ่หุ้น ลดลง 0.6% 
 มีการลงทนุรวม 333 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.3% เป็นการลงทนุในด้านการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์
ใหม ่และเพิ่อการลดการใช้แรงงาน  

กระแสเงินสดสทุธิ 4.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 52.0%   

การด าเนินงาน 
 ผลประกอบการ 

- ยอดขายรวม 5,508 ล้านบาท ลดลง 1.4% 
                      - ยอดขายในประเทศ 3,507.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1.3% 

- ยอดขายตา่งประเทศ 2,000.5 ล้านบาท ลดลง 6%  
- สดัสว่นธุรกิจตา่งประเทศกบัธุรกิจในประเทศ 63.7 : 36.3    
- ก าไรสทุธิรวม 78 ล้านบาท ลดลง 32.1% 

 บริษัท ทิปโก้ฟดูส์ จ ากดั (มหาชน) 
- อปุทานสบัปะรดตกต ่า ราคาเพิ่มสงูขึน้ 
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- ตลาดสง่ออกซบเซา 
- ตัง้ส ารองสินทรัพย์ด้อยคา่จ านวน 38 ล้านบาท 

 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 
- ยอดขายรวมเตบิโตสงูกวา่การเตบิโตของตลาดในปี 2557  
- น า้ผกัและผลไม้ 100% มีส่วนแบง่ตลาด 43%  ยงัคงเป็นผู้น าในตลาด  
-  ตลาดน า้แร่ มีสว่นแบง่การตลาด 23% เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้ว 4% 

            -  บนัทกึด้อยคา่สินทรัพย์จ านวน 191.6 ล้านบาท     
 บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากดั   

- ปรับโมเดลของสาขา เน้นยอดขาย ควบคมุคา่ใช้จ่าย  
-  ลดสาขาท่ีไมท่ าก าไร  

 บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ ากดั   
- ยอดขายสบัปะรดสดพนัธุ์ “ หอมสวุรรณ” เพิ่มขึน้ 50%  
- พฒันาผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัสารสกดัและใยอาหาร  

พันธกิจใหม่ของบริษัทฯ คือ 
“น าสขุภาวะท่ีดีสูส่งัคม” (Bring wellness to society) 

ทศิทางธุรกิจของบริษัทฯ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
1. ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร 

- เกษตรกรรม 
- แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
- การสร้างมลูคา่เพิ่มจากผลิตภณัฑ์ร่วมและของเสียจากกระบวนการผลิต 

2. ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 
- ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- ธุรกิจอาหารฟังก์ชัน่และผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร  
- ธุรกิจรีเทล 

3. ธุรกิจบริการ 
- ธุรกิจบริการด้านสขุภาพและความงาม 
- ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์ 
- ธุรกิจด้านบริการการศกึษา 

ประเดน็ปัญหาธุรกิจผลิตภัณฑ์สับปะรดในประเทศไทย 
1. วัตถุดบิ 

- ความไมแ่นน่อนของผลผลิตและคณุภาพ 
- รายได้ของเกษตรกรขึน้กบัราคาตลาด 
- พืน้ท่ีเพาะปลกูคอ่นข้างกระจายตวั 
-ขาดผู้น าในการพฒันารูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน  
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2. กระบวนการผลิต 
- สบัปะรดเนา่เสียได้ง่าย ต้องรีบแปรรูป 
- ใช้แรงงานคนมาก 
- คา่แรงขัน้ต ่าท่ีสงูขึน้ 

3. ผลิตภัณฑ์ 
- เป็น Commodity 
- เป็นการขายล่วงหน้าบางส่วน โดยอาศยัการเก็งก าไร 

แนวทางการแก้ปัญหาธุรกิจผลิตภัณฑ์สับปะรด 
1. วัตถุดบิ 

- เกษตรแบบพนัธสญัญาในรูปแบบใหม่ 
- วิจยัและพฒันาเทคนิคการเพาะปลกูอยา่งตอ่เน่ือง 
- สร้างทีมงานผู้ เช่ียวชาญด้านวตัถดุิบ 

2. กระบวนการผลิต 
- เคร่ืองจกัรมาใช้แทนคนในการท างาน (Mechanization) 
- ลดการผลิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะแก่ลกูค้าบางรายและมุง่เน้นการสร้างความเป็นมาตรฐาน 

3. ผลิตภัณฑ์ 
- สร้างความแตกตา่งจากตวับรรจภุณัฑ์และรสชาติ 
- สร้างโอกาสจากการขายโดยเช่ือมโยงผู้ ซือ้กบัชาวไร่ 

ประเดน็ค าถามล่วงหน้าที่ส าคัญจากนักลงทุน 
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม 
1.อยากจะทราบสถานการณ์ของผลผลิตของสบัปะรดของทางบริษัทว่าเป็นอย่างไรในด้านปริมาณ

ท่ีผลิตได้ และราคาจ าหนา่ยของสบัปะรดสด รวมถึงมีการปรับราคาจ าหนา่ยอยา่งไร 
2. ราคาสบัปะรดสงูถึง 10 บาท/กิโลกรัม จะสง่ผลให้บริษัทแมต้่องขาดทนุเพิ่มขึน้หรือไม่ 
3. ปกติบริษัทท าสญัญาขายสบัปะรดกระป๋องล่วงหน้า 6-12 เดือน ราคาวัตถุดิบสบัปะรดกลับ

เพิ่มขึน้ตอ่เน่ือง บริษัทจะจดัการกบัต้นทนุอยา่งไร 
 

กรรมการผู้จดัการ 
ตอบ ในภาพใหญ่บริษัทฯ การด าเนินงานทางธุรกิจจะไมย่ดึติดกบักรอบเดมิในปัจจบุนั ในระยะ

สัน้บริษัทฯยงัคงได้รับผลกระทบ แตใ่นปี 2558 คาดการณ์วา่ผลประกอบการจะดีขึน้ 
 
ธุรกิจคอนซูมเมอร์ 
1.น า้ด่ืมออรามีส่วนเก่ียวข้องกบั บริษัทแม่หรือไม่ หรือตัง้แต่กระบวนการผลิตถึงการขายเป็นของ

บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 
2.หลงัจากเพิ่มก าลงัการผลิตน า้แร่ตราออราแล้ว ปัจจุบนัก าลงัการผลิตยังเพียงพอกับยอดขาย

หรือไม ่ปัจจบุนัใช้ก าลงัการผลิตเทา่ใด  
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3.Suntory Tea Plus(ชาอูห่ลง) บริษัทตัง้เป้า market share ปี 2558 ในตลาดชาเขียวก่ี% 
4.ใน แบบ 56-1 ปี 2557 บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั ใช้ก าลงัการผลิตสูงถึง 80% แล้ว 

บริษัทมีแผนจะขยายก าลงัการผลิตหรือไม ่ และปัจจบุนั(ไตรมาส/2558) บริษัท ใช้ก าลงัการผลิตเทา่ใด 
5.ในปี2557 หากนบัเฉพาะยอดขาย F&B มีมลูคา่เทา่ใด  และแบง่เป็นการขายไปตา่งประเทศ

ก่ีเปอร์เซ็นต์  ปัจจุบนัยอดขายไปต่างประเทศเพิ่มขึน้หรือไม่  และบริษัทตัง้เป้าหมายการเติบโตของ
ยอดขายสว่นน า้ผลไม้ในตา่งประเทศก่ีเปอร์เซ็นต์  

 
กรรมการผู้จดัการ 
ตอบ     1.น า้แร่ตราออรา ผลิตโดย บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด มีโรงงานอยู่ท่ี อ าเภอแม่ริม จงัหวัด

เชียงใหม ่ จดัจ าหนา่ยโดย บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์ บี จ ากดั 
2.ก าลงัการผลิตน า้แร่ปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตเพิ่ม 140% จากก าลงัการผลิตเดิม เพ่ือ

รองรับธุรกิจน า้แร่มีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ือง 
            3.ชาอู่หลง บริษัทไม่ได้แข่งขันในตลาดชาเชียว บริษัทจะท าตลาดเน้นเร่ืองสุขภาพท่ีดีมี

คณุประโยชน์ตอ่ผู้บริโภค  
            4.ปัจจบุนั บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั มีก าลงัผลิตท่ีเพียงพอตอ่การเตบิโตในอนาคต 
            5.มียอดขายไปตา่งประเทศมากกว่า 15% 
 
อ่ืนๆ 
1.ปี2557มีการตัง้ด้อยค่าเคร่ืองจกัรและสินค้า 229 ล้าน เป็นส่วนของ บ.F&Bหรือไม่? หรือเป็น

สว่นของบริษัทแม ่เหตใุดต้องตัง้คา่เผ่ือ , แล้วปีนีจ้ะมีคา่ใช้จา่ยพิเศษเชน่นีอี้กหรือไม่ 
2.บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมอยูจ่ านวนเทา่ไร และ ภาระดอกเบีย้ท่ีต้องจา่ยตอ่ปีเทา่ไร 
3.ปีก่อน TIPCO Retail(Squeeze Juice Bar) ขาดทนุหรือไม่ หากขาดทนุบริษัทมีแนวทางในการ

ฟืน้ธุรกิจของ Tipco Retail อยา่งไร 
 

กรรมการผู้จดัการ 
ตอบ     1. ในปี 2558 ไมมี่คา่ใชจ่า่ยพิเศษท่ีเป็นสาระส าคญั 

2.บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืม 2,200 ล้านบาท มีภาระดอกเบีย้ 83 ล้านบาทตอ่ปี 
3.ธุรกิจ Retail ในปีท่ีแล้วเป็นการปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ของตลาด ธุรกิจจากนีไ้ป

จะเป็นการเตบิโตในอนาคตและจะก้าวไปสู่ธุรกิจ Retail ในรูปแบบอ่ืน  
 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 นางศริิพร  ขตัตพงษ์    เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 ถาม การเปล่ียนแปลงพนัธกิจใหม ่จะสง่ผลให้คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้หรือไม่ 
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กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ คา่ใช้จา่ยในการบริหารไมก่ระทบมากนกั การเตบิโตของแตล่ะธุรกิจใหม่จะคอ่ยๆ ท า  เพ่ือ
ไมใ่ห้คา่ใช้จา่ยเพิ่มขึน้อยา่งหวือหวา ปีท่ีแล้ว คา่ใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากรายการ คา่ใช้จ่าย 
shut down ของโรงงาน น ามาบนัทกึในรายการคา่ใช้จา่ยในการบริหาร 

 
            นายประเสริฐ์  แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1. จากท่ีขยายตลาดน า้ผลไม้ท่ีเกาหลีประสบความส าเร็จ  อนาคตมีแผนจะขยายไปตลาด
ตา่งประเทศท่ีอ่ืนอยา่งไร 

2. ประเทศญ่ีปุ่ นนิยมด่ืมน า้ผลไม้หรือไม่ บริษัทฯ จะให้ Suntory ในฐานะท่ีเป็น partner 
ชว่ยขยายตลาดได้หรือไม ่
                       3. ในตลาดโลก demand / supply ของสบัปะรดกระป๋องเป็นอยา่งไร 
                       4. บริษัทฯ ไปท า contract farming ในตา่งประเทศได้หรือไม ่
             กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. การขยายน า้ผลไม้ไปตา่งประเทศ อยูใ่นแผน โดยจะท าการเลือกตลาด และน าน า้ผลไม้ 
ท่ีเป็น brand ทิปโก้ไปขาย ส่วนในเกาหลี ท่ี brand ทิปโก้เป็นท่ีรู้จกั ทิปโก้จะน าผลิตภณัฑ์อ่ืนท่ีเป็น brand 
ทิปโก้ไปขายมากขึน้ 

2. กบั Suntory  บริษัทจะพิจารณาดวู่า Suntory มีจดุแข็งท่ีไหน ท่ีจะได้ประโยชน์ เช่น 
ขณะนีไ้ด้มีการคยุท่ีจะใช้ distributor ของ Suntory ท่ีมีอยูใ่นหลายๆ ประเทศ ชว่ยกระจายสินค้าให้ทิปโก้ 

3. ตลาดสบัปะรดกระป๋อง ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกอนัดบัหน่ีงของโลก, อนัดบัท่ีสอง คือ 
ฟิลิปปินส์, อนัดบัท่ีสาม คือ อินโดนีเซีย แตล่ะประเทศ มี business model ท่ีแตกตา่งกนั 

ฟิลิปปินส์  :  มีทัง้ farming และ Brand ของตวัเอง 

อินโดนีเซีย : มี farming ของตวัเอง แต่ไม่มี brand ของตวัเอง เป็นการผลิตและขาย
แบบ OEM 

ประเทศไทย  : ไมมี่ทัง้ farming ของตวัเอง และไม่มี Brand เป็นของตวัเอง จะเป็นการ   
ผลิตและขายแบบ OEM 

 

           นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนนัท์    ผู้ ถือหุ้น  

           ข้อเสนอแนะ 1. เสนอให้บริษัทท าตลาด กระเช้า เน้น เพ่ือบ ารุงสขุภาพ (ทดแทนท่ีคนนิยมให้รังนก) 
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                              2. เสนอให้บริษัท ท า sticker line จะได้ดทูนัสมยั 
 
           นายธนพล หวงัธีระประเสริฐ   ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1. แนวทางการเตบิโตของ บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั เป็นอยา่งไร 
                        2. การท่ีบอกว่าบริษัทจะโตไปทาง e-commerce ได้ค านึงถึงจุดอ่อน-จุดแข็งอะไรบ้าง 
เน่ืองจากการขยายไปยงัธุรกิจใหม่ๆ  ท าได้ยาก 
                        3. เสนอว่าควรหาแนวทางสนบัสนนุให้คนไทย นิยมด่ืมน า้ผลไม้ โดยเน้นทาง emotional 
บ้าง นอกเหนือไปจากท่ีเน้นเร่ืองสุขภาพกาย และควรหาแนวทางท าให้รู้สึกว่า Tipco เป็น brand ท่ีอายุ
น้อย โดยน า innovation มาใช้ให้มากขึน้ 
 
            กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. ธุรกิจน า้ผลไม้ ต้องหาทางท่ีจะเพิ่มการบริโภค โดยเปล่ียนแนวคิดของคนไทยท่ีคิดว่า
การด่ืมน า้ผลไม้ เพ่ือ refreshment ซึ่งจะท าให้เป็นการด่ืมเป็นครัง้คราว ไม่ได้ด่ืมเป็นประจ า โดยการ
ปรับเปล่ียนแนวคดิและพฤตกิรรมนี ้จะต้องใช้การส่ือสารเพิ่มมากขึน้ 

           2. การท าธุรกิจ e-commerce จะเป็นการหาพนัธมิตร เข้ามาด าเนินธุรกิจร่วมกนั อาจเป็น 
SME ท่ีมีแนวคดิเหมือนกนัในการท าผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ  

            นายวิศษิฎ์   พฒันา ผู้ รับมอบฉนัทะ 

            ถาม 1. การท่ีสับปะรดขาดแคลน บริษัทจะมีโอกาสสูญเสียลูกค้าหรือไม่ หากผลิตได้ไม่
เพียงพอ 

                        2. การท า contract farming บริษัทได้ตัง้เป้าหรือไม่ว่า จะได้ผลผลิตก่ี % ของความ
ต้องการใช้ 

                        3. สบัปะรดหอมสวุรรณ คนอ่ืนปลกูได้หรือไม่ 

            กรรมการผู้จดัการ 

            ตอบ     1. ผู้ผลิตในประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลนเหมือนกนัหมด เป็นไปได้ท่ีลกูค้าจะย้าย
ไปซือ้จากประเทศอ่ืน  เน่ืองจาก ประมาณ 90% ของลกูค้ามาจากประมาณ 20 ประเทศ ขณะนีบ้ริษัทใช้กล
ยุทธ์ เลือกท่ีจะ focus ท่ี strategic countries คือเลือก focus ประเทศน้อยลง แต่เลือกประเทศท่ีมี
ศกัยภาพ 

                        2. Contract farming เดิม มีประมาณ 1,000 ราย เนือ้ท่ีประมาณ 60,000 ไร่ ซึ่งในอนาคต 
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บริษัทฯ วางแผนไว้ว่า จะลดจ านวนไร่ลงเหลือ 20,000 ไร่ โดยมีชาวไร่เป็นสมาชิก 400 ราย ซึ่งน่าจะเป็น 
capacity ท่ีเหมาะสม (optimal) ท่ีสุด ท่ีบริษัทจะสามารถ control ได้ โดยตัง้เป้าไว้ว่า new contract 
farming จะได้ผลผลิต ทัง้หมด ประมาณ 70 % ของความต้องการใช้ 

                            นอกจากนัน้บริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะดงึลกูค้ารายใหญ่มา ท า contract กบัชาวไร่โดยตรง 
เพ่ือตกลงราคากนัไว้เลย 

                        3. สบัปะรดพนัธุ์หอมสวุรรณ เป็นการสร้าง brand ของทิปโก้ การปลกูและดแูลรักษาท าได้
คอ่นข้างยาก ต้นทนุสงู ชาวไร่ทัว่ไปจะท าได้ยาก 

             

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันท่ี   

31 ธันวาคม 2557 
 

ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี 2557  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 รวมทัง้รายละเอียดทางบญัชี ท่ีได้จดัพิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2557 หน้า 96-149 และได้จดัท าสรุปข้อมลูทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2 ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จนี ้เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักการบญัชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และเปิดเผย
ข้อมลูอยา่งเพียงพอ  ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มีเง่ือนไข อีกทัง้ได้รับการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานสาระส าคญัของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ของบริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย ปี 2557 เปรียบเทียบกบัปี 2556  ดงันี ้
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งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2557 2556 2557 2556 

สินทรัพย์หมนุเวียน  1,480 2,158 553 1,047 

สินทรัพย์รวม 5,521 6,159 2,747 3,201 

เงินกู้ รวม  2,201 2,459 1,143 1,374 

หนีส้ินรวม  2,766 3,351 1,297 1,615 

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 483 483 483 483 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่ 2,330 2,347 1,450 1,586 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  2,755 2,808 1,450 1,586 

 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ           (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

2557 2556 2557 2556 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,508 5,588 2,113 2,268 

ต้นทนุขายและบริการ 3,825 4,030 2,009 2,162 

ก าไรขัน้ต้น 1,682 1,558 104 106 

รายได้อ่ืน 340 306 152 187 

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (1,967) (1,794) (317) (277) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (41) (30) (28) (30) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (83) (89) (51) (55) 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 283 202 - - 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  (15) 153 (177) (70) 

ก าไรสทุธิ 54 147 (133 (76) 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่ 78 114 (133) (76) 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)  0.1610 0.2371 (0.2756) (0.1578) 
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ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบังบการเงิน 

นายประเสริฐ์  แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น  

ข้อเสนอแนะ เน่ืองจากทิปโก้เป็นบริษัทท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย น่าจะหาเงินทนุ
ด้วยการเพิ่มทนุ อาจเป็นการเพิ่มทนุทางอ้อม ด้วยการออก warrant 

นายวิวฒัน์  คสูกลุ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ข้อเสนอแนะ  1.บริษัทควรออกค่าอากรสแตมป์ ส าหรับหนังสือมอบอ านาจการประชุมผู้ ถือหุ้น 
ให้กบั  ผู้ ถือหุ้น 

                    2. ตามงบการเงิน บริษัท มีก าไรท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร อยูน่า่จะจา่ยเงินปันผลได้ 

                    3. บริษัทไม่ควรออก warrant เพราะการออก warrant จะเป็นภาระของบริษัทใน
อนาคต ถ้าคนใช้สิทธิแปลง warrant เป็นหุ้นมาก ก าไรตอ่หุ้นจะลดลง 

            ถาม      1. การได้รับสิทธิ BOI บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ 8 ปี หลงัจาก 8 ปี บริษัทจะได้ตอ่อีก 5 ปี 
หรือไม ่

2. การได้สิทธิประโยชน์ จาก BOI ได้เป็นสดัสว่นเทา่ใด เป็นจ านวนจากเงินลงทนุใช่หรือไม่ และขอให้
เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินวา่บริษัทใช้สิทธิไปแล้วเทา่ไหร่ เหลืออยูเ่ทา่ไหร่ 

กรรมการผู้จดัการ 

            ตอบ 1. บริษัทได้สิทธิประโยชน์ BOI 8 ปี ไมไ่ด้ตอ่อีก 5 ปี 

2. การได้สิทธิประโยชน์ BOI ได้ไม่เกินเงินลงทนุ ส่วนเร่ืองเปิดเผยเพ่ือเติมเก่ียวกบัการใช้
สิทธิประโยชน์ และสิทธิประโยชน์ท่ีเหลือ บริษัทขอรับไปพิจารณา  

นายวิศษิฎ์   พฒันา ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ข้อเสนอแนะ  หากบริษัทจา่ยเงินปันผลไมไ่ด้ นา่จะออก warrant ให้ผู้ ถือหุ้น 

นายสริุยา  ธีรธรรมาสกลุ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ถาม  1.ชาอูห่ลง มี market share เทา่ไหร่ ใครเป็นผู้น าในตลาด 

2.การสง่ออกสบัปะรดไปยโุรป ได้รับผลกระทบจากคา่เงินยโูร ท่ีออ่นคา่หรือไม่ 

     กรรมการผู้จดัการ 

            ตอบ 1. ตลาดชาเพ่ือสขุภาพ มีมลูคา่ตลาดน้อย ไม่ถึง 1,000 ล้านบาท ทิปโก้มีส่วนแบง่ตลาด
เป็น อนัดบัหนึง่ในตลาดชาเพ่ือสขุภาพ โดยมี market share อยุท่ี่ 33% 
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           2. การขายไปยโุรป ตกลงราคาเป็น USD โดยหลีกเล่ียงการใช้สกลุยโูร ท่ีมีความเส่ียงมาก 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชมุวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุรวม 
111 ราย ถือหุ้นรวมกนั 1,278,573 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 524 ราย ถือหุ้นรวม 249,123,194 
หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2557  สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

เหน็ด้วย   248,933,989 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9241    
ไม่เหน็ด้วย             6,100   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0024 
งดออกเสียง      183,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0735 

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุดงัตอ่ไปนี ้

การพจิารณาจัดสรรก าไร 

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

ขณะนีบ้ริษัทฯ มีทนุส ารองครบถ้วนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้วคือจ านวน 50 ล้านบาท 

การพจิารณางดจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทฯ หลงัจดัสรรตามกฎหมาย 

ในปี 2557  บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 133,012,722  บาท  
หรือขาดทนุ 0.2756  บาทตอ่หุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้งดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2557 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุ  
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ในปี 2556 บริษัทฯ งดจ่ายปันผลเน่ืองจากมีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัท 
และ ในปี 2555 บริษัทฯ มีก าไรแตจ่ าเป็นต้องงดจา่ยเงินปันผลด้วยเหตท่ีุต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขสญัญากบั
สถาบนัการเงิน  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตังิดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2557    

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
            นายวิวฒัน์  คสูกลุ    ผู้ รับมอบฉนัทะ 
            ข้อเสนอแนะ   ตามท่ีบริษัทแจ้งว่า สาเหตุหนึ่งท่ีไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เน่ืองมาจากติด
เง่ือนไขกบัธนาคารท่ีให้เงินกู้  ให้บริษัทเปิดเผยรายละเอียดของเง่ือนไขดงักลา่วให้ผุ้ ถือหุ้นทราบด้วย 
            นายประเสริฐ์  แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น  
            ข้อเสนอแนะ    เสนอให้จา่ยหุ้นปันผล 
 

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

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ รวม 1 
ราย ถือหุ้นรวมกนั 4,495 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 525 ราย  ถือหุ้นรวม 249,127,689 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตอินุมัตงิดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557            

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย  249,086,989  เสียง    คิดเป็นร้อยละ   99.9837 
ไม่เหน็ด้วย           28,500   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0114 
งดออกเสียง        12,200   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0049 
 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด  กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตัง้ใหมจ่ากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

ในการประชมุครัง้นี ้ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 4 ทา่น คือ 
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1.  นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร  กรรมการ 
2.  นายไพศาล   พงษ์ประยรู  กรรมการ 
3.  นายวิรัช   ไพรัชพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
4.  นางลออ เชาวนเมธา                กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ  ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 19 ธันวาคม 
2557 ถึงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2558 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา 

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

            เน่ืองด้วย นางลออ  เชาวนเมธา ได้แจ้งไม่ประสงค์ท่ีจะรับการตอ่วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คณะกรรมการจึงพิจารณาว่า กรรมการท่ีออกตามวาระอีก 3 ท่าน 
สมควรจะได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากมีผลการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีผ่านมา
เป็นท่ีพอใจ 

            ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้ 3 ท่านดงักล่าวเป็นกรรมการ 
เน่ืองจาก มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนด คือ 
1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ 
2. มีเวลาพอเพียงตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการ 
3. เป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย       
            คณุสมบตัิของกรรมการ และหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2557 หน้า 64-65 และแสดงบนจอภาพในขณะนี ้       

ประวตัขิองผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 ทา่น ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการทีละต าแหน่ง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแตล่ะ
ต าแหน่ง  โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่ทัง้หมด ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ ท่ีได้รับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในต าแหนง่นัน้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง  ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

http://www.tipco.net/
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอให้เลือก นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร    เป็นกรรมการ    

นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร   เป็นกรรมการมาแล้ว 23 ปี ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระ
ท่ีผา่นมา เข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 16 ครัง้ 

ประวตัขิองนางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 2    โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นายไพศาล   พงษ์ประยรู เป็นกรรมการ  

นายไพศาล   พงษ์ประยรู เป็นกรรมการมาแล้ว 3 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผา่น
มา เข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 16 ครัง้ 

ประวตัขิองนายไพศาล   พงษ์ประยรู ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 3 โดยแจ้งวา่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นายวิรัช   ไพรัชพิบลูย์ เป็นกรรมการอิสระ  

นายวิรัช   ไพรัชพิบลูย์ เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผ่านมา 
เข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 16 ครัง้ 

ประวตัขิองนายวิรัช   ไพรัชพิบลูย์ ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 1 
ราย ถือหุ้นรวมกนั 105 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 527 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,794 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) เลือก นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร   เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   248,748,889 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8479 
ไม่เหน็ด้วย         370,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1485 

          งดออกเสียง       8,905   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0036 

2)  เลือก นายไพศาล   พงษ์ประยูร เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
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ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
เหน็ด้วย   249,108,889 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9924 
ไม่เหน็ด้วย                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

          งดออกเสียง         18,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0076 

3)  เลือก นายวิรัช   ไพรัชพบูิลย์  เป็นกรรมการอิสระ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   249,108,889 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9924 
ไม่เหน็ด้วย                0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

          งดออกเสียง         18,905 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0076 

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตลิดจ านวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดมิ 12 ท่าน 
             ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า ด้วยนางลออ เชาวนเมธา ไม่ขอประสงค์เป็นกรรมการการอีก
วาระหนึง่ และ บริษัทฯมีความเห็นว่ามีกรรมการ 11 ท่าน เพียงพอตอ่การบริหารงานในอนาคต  จึงเสนอท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นขอเสนอลดจ านวนกรรมการเหลือ 11 ทา่นจากเดมิ 12 ทา่น 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัลิดจ านวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จาก
เดิม 12 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1ใน3 ของกรรมการทัง้หมดตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ มีรายนามดงันี ้ 

     1. นางสาวลกัษณา  ทรัพย์สาคร     ประธานกรรมการ 
     2.  นางอนรัุตน์  เทียมทนั                    กรรมการ  
     3.  นายสมจิตต์   เศรษฐิน    กรรมการ 
     4.  นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร            กรรมการ 
     5.  นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร             กรรมการ 
     6.  นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร       กรรมการ 
     7.  นายวิรัช ไพรัชพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
     8.  นายชลิต ลิมปนะเวช                     กรรมการอิสระ 
     9.  นางอจัฉรา  ปรีชา                       กรรมการอิสระ 
   10.  นายไพศาล  พงษ์ประยรู                 กรรมการอิสระ 
   11.  นายเอกพล พงศ์สถาพร             กรรมการผู้จดัการ   

            ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ไม่มีผู้ ถือหุ้น ซกัถาม 
ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ

ของท่ีประชมุ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง   ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีสิทธิ
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ออกเสียงลงคะแนน 
ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 1 

ราย ถือหุ้นรวมกนั 100 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 528 ราย ถือหุ้นรวม 249,127,894 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตอินุมัตลิดจ านวนกรรมการเหลือ 11 ท่าน จากเดมิ 
12 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

เหน็ด้วย   249,115,689 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9951    
ไม่เหน็ด้วย                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง         12,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0049 

 
วาระที่ 7   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

ประธานฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการท างานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกบัการรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี
กรรมการตลอดเวลา มิใชเ่ฉพาะเพียงในเวลาท่ีมาประชมุ 

3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าท่ี   

คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ
กบัผลการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
และเคร่ืองด่ืม และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ                 
ทัง้คณะเหมาะสมดี  

คณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอตอ่คณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอ
ให้ผู้ ถือหุ้น พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 เทา่กบัปี 2557  ซึง่คณะกรรมการเห็นชอบด้วย 

ดงันัน้คณะกรรมการจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2558 
เป็นดงัตอ่ไปนี ้

            1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.1   คา่ตอบแทนการท างาน 
- ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
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- กรรมการ   เดือนละ 30,000 บาท 
1.2   คา่ตอบแทนจากผลการด าเนินงาน 

- หากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานท่ีดี   ให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทัง้คณะอีก
ไม่เกิน 1 เท่า ของค่าตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการได้รับทัง้ปี โดยการพิจารณา 
คา่ตอบแทนนีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการ 

1.3  สิทธิอ่ืนๆ     -ไมมี่- 
2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 60,000 บาท ปีละ 4 ครัง้                  
ไมว่า่จะประชมุก่ีครัง้ก็ตาม 

- กรรมการตรวจสอบ          ครัง้ละ 40,000 บาท ปีละ 4 ครัง้ 
ไมว่า่จะประชมุก่ีครัง้ก็ตาม 

3. คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
            - ประธานอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ปีละ 50,000 บาท 

- อนกุรรมการ       ปีละ 30,000 บาท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯยอ่ย 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีได้เสนอ  
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะอนกุรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 64-67 

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

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

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน 
 ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะท่านในปี 2557 ได้
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ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครัง้ ยกเว้น           
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาครและ นายชลิต ลิมปนะเวช  ตดิภาระกิจในตา่งประเทศ ไมไ่ด้เข้าประชมุ 1 ครัง้  

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน 
ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   

ประธานฯ ได้แจ้งวา่ในปี 2557 ไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน 

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่นในปี 2557 ได้ฉายอยูบ่นจอภาพ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าประชมุครบทกุครัง้ตามวาระท่ีท่าน
ด ารงต าแหนง่  

  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   
การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะอนกุรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของ

อนกุรรมการฯ แตล่ะทา่นในปี 2557 ได้ฉายอยูบ่นจอภาพ อนกุรรมการทกุท่านเข้าประชมุครบทกุครัง้  ตาม
วาระท่ีทา่นด ารงต าแหนง่ 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน 
 ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 

6 ราย ถือหุ้นรวมกนั 54,323 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 534 ราย ถือหุ้นรวม 249,182,217 หุ้น 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   249,108,612 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9705 
ไม่เหน็ด้วย           16,100   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0065 

          งดออกเสียง        57,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0230 

2) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน  ตามที่ประธานฯ 
เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี ้
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   เหน็ด้วย   249,098,512 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9664 
ไม่เหน็ด้วย           21,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0087 

          งดออกเสียง        62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0249 

3) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

   เหน็ด้วย   249,114,812 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9728 
ไม่เหน็ด้วย             5,700   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0023 

          งดออกเสียง        62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0249 

4) ก าหนดค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ 
ประธานฯเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   249,120,412 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9751 
ไม่เหน็ด้วย               100 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

          งดออกเสียง        62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0249 
 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุเร่ืองการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้  คือ 

           1.  เป็นผู้สอบบญัชีตามมาตรฐานของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 

     ประเทศไทย 

2.  เป็นส านกังานบญัชีท่ีมีมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีดี  ท่ีเช่ือถือได้ 

  3.  มีช่ือเสียงและประวตักิารท างานท่ีดี 

  4.  คา่บริการวิชาชีพเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ บญัชีกิจ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของ 
บริษัทฯ และบริษัทฯย่อยต่อเน่ืองมานานถึง 18  ปี  แต่ได้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชีไม่ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี   
สอบทาน  ตรวจสอบ  และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  รวมแล้วไม่เกิน 5 รอบบญัชีติดตอ่กนั 
ตามข้อบงัคบัของคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เหมาะสมท่ีจะได้รับแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558  เพราะมีคุณสมบตัิครบถ้วน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด และผลงาน



 23 
 

ตรวจสอบบญัชีท่ีผา่นมาเป็นท่ีพอใจ  
คณะกรรมการตรวจสอบ จงึเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีจากบริษัทฯ บญัชีกิจ จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.   นางสวุนีย์ กิตตปัิญญางาม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2889  และ/หรือ 

                  (เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2544-2547 , ปี 2551-2552และ ปี 2556-
2557)  

2.   นายพรชยั  กิตตปัิญญางาม   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2778  และ/หรือ 
                  (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯในระหว่างปี2540-2543,2548-2550 และปี 2553-2555) 

อนึง่ ผู้สอบบญัชีไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทฯย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งอิสระ 

 การพจิารณาก าหนดค่าสอบบัญชี  
            ส านักงานบัญชี บริษัทฯ บัญชีกิจ จ ากัด  ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2558        
เ ป็น เ งิน1,200,000 บาท  เพิ่ มจาก ปี  2557 จ านวน  65,000 บาท  ห รือ เพิ่ มขึ น้ประมาณ 5.73% 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีนีก้ับของบริษัทฯในธุรกิจอาหารในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้ว เห็นวา่คา่บริการของส านกังานบญัชีกิจ เหมาะสมและเป็นราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้เสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้น ท่ีจะก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558  เทา่กบั 1,200,000 บาท 

ในปีท่ีผ่านมา นอกจากค่าสอบบญัชีจ านวน  1,135,000 บาทแล้ว  บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนของ
งานบริการอ่ืนให้แกบ่ริษัทฯ บญัชีกิจ จ ากดั เป็นจ านวน 143,000  บาท 

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

 คา่สอบบญัชีของบริษัทฯยอ่ยส าหรับปี 2558 รวมเป็นเงิน 1,430,000  บาท เพิ่มขึน้จากเดมิ 5,000   
บาท ในปีท่ีผ่านมานอกจากค่าสอบบญัชีจ านวน 1,425,000  บาท แล้ว   บริษัทฯย่อยได้จ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอ่ืนให้แกบ่ริษัทฯบญัชีกิจ จ ากดั  เป็นจ านวน 177,000  บาท 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกบัการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้บริษัทฯบญัชีกิจ จ ากัด 
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เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 และก าหนดคา่สอบบญัชี จ านวน 1,200,000 บาท  

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

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

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 1 
ราย ถือหุ้นรวมกนั 2,000 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 536 ราย ถือหุ้นรวม 249,184,517 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) แต่งตัง้ส านักงานสอบบัญชี  บริษัทฯ บัญชีกิจ จ ากัด   โดยนางสุวนีย์  
กิตตปัิญญางาม  และ/หรือ นายพรชัย   กิตตปัิญญางาม    
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   249,161,312 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9907 
ไม่เหน็ด้วย             1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0004 

          งดออกเสียง        22,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0089 

  2)  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิ 1,200,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

                             เหน็ด้วย   249,121,512 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9747 
ไม่เหน็ด้วย             1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0004 

          งดออกเสียง        62,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0249 

     
วาระที่ 9    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเตมิ 

 ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น  กรรมการผู้ จัดการได้ชีแ้จง  
ดงัตอ่ไปนี ้

            นายธนพล หวงัธีระประเสริฐ์  ผู้ ถือหุ้น  
            ข้อเแนะน า  ตามท่ีได้สอบถามผู้คนหลายราย มีความเห็นวา่ packaging ของ aura เชยมาก     
ควรพิจารณาปรับเปล่ียน 
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            เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นถามค าถามเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งบตัรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย       
ทัง้หมด และกรอกแบบประเมินการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือจะเป็นข้อมลูส าหรับปรับปรุงการประชุมครัง้
ตอ่ไป 
 ประธานฯ แจ้งว่า รายงานของการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะแสดงใน www.tipco.net  ภายใน   
14 วนั นบัจากวนันี ้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และปิดประชมุ 
 
 
 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชมุเวลา 12.20 น. 

 

                                                                      ลงช่ือ         ประธานท่ีประชมุ 

   (นางสาวลกัษณา   ทรัพย์สาคร) 
 ประธานกรรมการ 
 
 

ลงช่ือ          ผู้บนัทกึการประชมุ 
          (นายพิจารณ์   สลกัเพชร) 
                เลขานกุารบริษัท 

 

http://www.tipco.net/

