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  การประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 มกราคม  2560  เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ (Auditorium) อาคารทปิโก้ 

ถนนพระราม 6   กรุงเทพมหานคร 
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 ที่ ทฟ.037 /2559 
       วนัท่ี 16  ธนัวาคม 2559 
 
เร่ือง     ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 
เอกสารแนบ 1)  ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559  

2)  รายละเอียดประกอบการพจิารณาและอนมุตัิการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่น 

      ส าหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้แก่บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ที่จะจดัตัง้ขึน้ใหม ่(ประกอบวาระท่ี 2) 

                            3)   หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข 
4)  ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดที ่5 เร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น  
5)  ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุ    
     และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ถือหุ้น   
6)  แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ - อาคารทิปโก้ 

 
  คณะกรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูดส์  จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมครัง้ที่ 5/2559 ได้มีมติให้เรียกประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560  ในวนัพฤหสับดีที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมส านกังานใหญ่ 
(Auditorium) ชัน้ 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 

รายละเอียดทั่วไป :  บริษัทฯ ได้จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 และ
ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์ในเวลาที่
กฏหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  www.tipco.net ด้วยแล้ว ส าเนารายงาน       
การประชมุปรากฏตามเอกสารแนบ 1  

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 ซึง่คณะกรรมการเห็นวา่การบนัทกึรายงานการประชมุถกูต้องครบถ้วนแล้ว 

จ านวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉนัทะหรือมา
ประชมุด้วยตนเองและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน     

 
วาระที่ 2     พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนส าหรับกิจการแปรรูปผลไม้

ให้แก่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จะจัดตัง้ขึน้ใหม่  

รายละเอียดทั่วไป :  เพื่อให้เกิดความชดัเจนและเพิ่มความคลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิด

โอกาสในการหาผู้ ร่วมทุนหรือพนัธมิตรที่มีความช านาญเฉพาะด้านในธุรกิจแต่ละประเภท และยังเป็น    

การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว รวมถึงเป็นการช่วยลดผลกระทบ

โดยตรงต่องบการเงินเฉพาะกิจจากการด าเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอย่างมีนยัส าคญั (รายละเอียด



 2 

ตามเอกสารแนบ 2) และเพือ่ความคลอ่งตวัในการจดัการใด ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกบัการโอนกิจการบางสว่นแก่

บริษัทยอ่ย คณะกรรมการควรมีอ านาจในการกระท าการ ใด ๆ ที่เก่ียวข้องแทนบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ :    เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการปรับโครงสร้าง
กิจการด้วยวตัถปุระสงค์และเหตผุลข้างต้น โดยการโอนกิจการบางส่วนส าหรับกิจการแปรรูปผลไม้ให้กับ
บริษัทยอ่ย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของบริษัทย่อย การโอนกิจการบางสว่นนีเ้ป็นการโอนทรัพย์สินที่
เก่ียวข้องและใช้ในกิจการผลิตและจ าหน่ายผลไม้แปรรูปของบริษัทฯและต้องเป็นการโอนกิจการบางสว่น
ภายใต้หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การโอนกิจการบางสว่นให้แก่กนัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร ทัง้นี ้เพื่อให้
บริษัทได้รับยกเว้นภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์จากการโอนกิจการดงักลา่ว ซึ่งมลูค่า
ของทรัพย์สนิท่ีจะโอนมีมลูคา่ตามมลูคา่ทางบญัชี โดยมีมลูคา่สทุธิไมเ่กินกวา่ 1,200 ล้านบาท โดยการปรับ
โครงสร้างโดยการโอนกิจการบางสว่นจะเร่ิมปฏิบตัิจริงและเสร็จสิน้ในรอบปีบญัชี 2560 และมอบอ านาจใน
การกระท าการใด ๆ  ซึง่เก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางสว่นแก่บริษัทยอ่ยให้แก่
คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้กระท าการแทน 
จ านวนเสียงที่ ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉนัทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน         

 
วาระที่ 3      พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯให้มีอ านาจรับรองความเป็นบริษัทในเครือ

เดียวกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย 

รายละเอียดทั่วไป :  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการโอนกิจการบางสว่นให้แกก่นัของบริษัทมหาชนจ ากดั หรือบริษัทจ ากดั เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ตาม
วาระท่ี 2) ซึง่ผู้สอบบญัชีของบริษัทซึ่งเป็นผู้ รับรองบญัชีในรอบระยะเวลาที่มีการโอนกิจการบางสว่นให้แก่
กนั ต้องเป็นผู้ รับรองผลการประกอบกิจการและการเป็นบริษัทในเครือเดียวกนัของทัง้สองบริษัท  
ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นชอบวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นควรแต่งตัง้ให้ นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 3315 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขที่ 4579 แหง่บริษัท 

ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งจะได้รับการเสนอแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 ในการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2560 ต่อไป เพื่อรับรองผลการประกอบกิจการและรับรองความ

เป็นบริษัทในเครือเดียวกนัของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการ

บางสว่น ให้แก่บริษัทยอ่ย 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :    เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน     
 
                    
วาระที่ 4    พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)                  
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 บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน    
หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบ 
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ส่งมาพร้อม 
จดหมายนี ้(เอกสารแนบ 3)  ซึง่ทา่นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะได้ 
                    บริษัทฯ ได้จดัสง่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  หมวดที่ 5 เร่ืองการประชุมผู้ ถือหุ้น  (เอกสารแนบ 4)  ค าชีแ้จงวิธีการ
มอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือหุ้น  
(เอกสารแนบ 5)  และแผนที่สถานที่จัดประชุม  (เอกสารแนบ 6) มาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมนีเ้พื่อเป็นข้อมูลส าหรับ        
ผู้ ถือหุ้นได้ปฏิบตัิในการเข้าประชมุได้อยา่งเรียบร้อยถกูต้อง 

                    หากทา่นผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเก่ียวกบัข้อมลูของวาระต่าง ๆ สามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชุมมายงั
เลขานกุารบริษัทฯ  ทางโทรสารหมายเลข  0 2271 4304   หรือ  0 2271 1600  หรือทาง e -mail: phicharn@tipco.net 
                    ในวนัประชมุ ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนเพื่อเข้าร่วมประชมุได้ตัง้แตเ่วลา 8.00 น. 
เป็นต้นไป  และสามารถซือ้อากรแสตมป์ส าหรับปิดหนงัสอืมอบฉนัทะได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ รับลงทะเบียน  

                    ก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และ Record Date ในวนัที่ 6 ธันวาคม 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตาม ม.225 ของ พรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2559 
                     
                                                                                            ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                          โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
 
 
                                                                                        (นายเอกพล    พงศ์สถาพร) 
                                                                                                กรรมการผู้จดัการ 
 
หมายเหตุ :  ผู้ ถือหุ้นสามารถดหูนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชมุในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ    

      www.tipco.net    
 
 

เลขานกุารบริษัทฯ 
โทร  02 273 6813 
ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทร  02 273 6200 ตอ่ 7860   
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เอกสารแนบ 1 
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2559 
บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 

_______________________________________ 

ประชุมเม่ือวนัศกุร์ท่ี 22 เมษายน 2559   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 199 ราย  ถือหุ้นรวมกนั 75,552,023 หุ้น  
(15.6559%)   

 มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน จ านวน 169 ราย  ถือหุ้นรวมกนั  132,362,189 หุ้น 
(27.4281%)  

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระประชมุแทน จ านวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกนั 2,098,182 หุ้น
(0.4348%) 

รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 377 ราย จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกัน 210,012,394 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.5187 
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  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายไพศาล พงษ์ประยรู  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นางอจัฉรา  ปรีชา         กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและ    
                                                  กรรมการตรวจสอบ  
5. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นางอนรัุตน์  เทียมทนั    กรรมการ 
7. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ 
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            8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ  
            9. นายเอกพล พงศ์สถาพร           กรรมการผู้จดัการ           
          10. 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 านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนษุย์และเทคโนโลย่ี 
                                             สารสนเทศ   

3. นายฉตัรชยั  สงวนวงศ์            ผู้อ านวยการสายงานนวตักรรมและพฒันาผลิตภณัฑ์  
 

ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 
1. นายเซอิชิ อเุอโนะ                   ผู้อ านวยการสายปฎิบตักิาร   
2. นางสาวนิธิมา องัอตชิาติ         ผู้อ านวยการสายบริหารการเงิน  

 
ผู้บริหารของบริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากดั 
1. นายพีรพงษ์  อาชวพงษ์สวสัดิ์ กรรมการผู้จดัการ 
 
และได้แนะน า นายพรชัย กิตติปัญญางาม ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  และ นางสาวสลีลา           

พทุธิจรุงวงศ์ 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 
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การนบัคะแนนเสียง นบั 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้              
นางอจัฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ และ นางสาวสลีลา  พทุธิจรุงวงศ์  ตวัแทนของผู้สอบบญัชี ท าการนบั
คะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

การประชมุได้บนัทกึวีดทิศัน์ไว้เป็นหลกัฐาน  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ทางเว็บไซด์ www.tipco.net ของบริษัทฯ 
ระหว่างวนัท่ี 18 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 

2558 

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2558 และจดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ในเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ www.tipco.net  และได้สง่ส าเนารายงานการประชมุให้กบั
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานนีถ้กูต้องครบถ้วน ผู้ ถือหุ้นสมควรรับรอง 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ถ้าจะแก้ไขรายงานการประชมุ 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชมุ 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม เพิ่มเติม 23 ราย ถือหุ้ นรวมกัน  
10,136 หุ้น  ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 400 ราย  ถือหุ้นรวม 210,022,530 หุ้น 
 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2558 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
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เหน็ด้วย   209,729,609 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8605 
ไม่เหน็ด้วย         254,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1213 
งดออกเสียง       38,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0182 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2558 ของคณะกรรมการ 

ประธานฯ  ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาได้พิมพ์ไว้ 
ในรายงานประจ าปี 2558 และในสรุปข้อมลูทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จดัการรายงานสาระส าคญัให้ท่ีประชมุทราบ 

โครงสร้างทางธุรกิจ 
                                                                           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
100%                      50%                           51%                          23.96%(บริษัทร่วม)             
                                        49%                                                    งบการเงินรวม 
                                                          
1. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) (TF) เป็นบริษัทแม่ ธุรกิจหลักผลิตและจ าหน่ายผลไม้
กระป๋อง สว่นใหญ่จะเป็น สบัปะรด ว่านหางจระเข้ 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 โดย 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 23.96% 
 
 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ 

บจ.ทิปโก ้ไปโอเท็ค บจ.ทิปโก ้เอฟแอนดบี์ บจ.ทิปโก ้รีเทล บมจ.ทิปโกแ้อสฟัลท ์
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ผลการด าเนินงานรวม 
บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 5,338 ล้านบาท ลดลง 3.0%  
ก าไรขัน้ต้น 1,702 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4.0 % 
ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 34 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 116% 
สว่นแบง่ก าไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม 1,216 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 329% 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,191 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8,012% 
ก าไรสทุธิ  1,179 ล้านบาท ลดลง เพิ่มขึน้ 2,094% 

 ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 1,188 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,430% 
            ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ตอ่หุ้น 2.46 บาท เพิ่มขึน้ 1,430% 

มลูคา่ตามบญัชี 7.39 บาทตอ่หุ้น เพิ่มขึน้ 53% 
ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และคา่เส่ือมราคา 1,482 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 364% 

 งบลงทนุรวม 121 ล้านบาท ลดลง 55%  
กระแสเงินสดสทุธิ 35 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 676%   

การด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน-ธุรกิจผลไม้แปรรูป 

- ปริมาณสบัปะรดท่ีเข้าโรงงานในปี 2558 สูงขึน้กว่าปี 2557 ประมาณ 8% ตามปริมาณ
วตัถดุบิท่ีเพิ่มขึน้ 

- สถานการณ์ราคาสบัปะรดเฉล่ียปี 2558 ยงัคงอยู่ในระดบัสูงท่ี 10.23 บาท/กก. เทียบกับ 
6.94 บาท ในปี 2557 

- ด าเนินการโครงการ Contract Farming อย่างต่อเน่ืองด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายและ
ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งบริษัทและเกษตรกร  

 ผลการด าเนินงาน-ธุรกิจคอนซูมเมอร์ น า้ผกัและผลไม้ 100% 
- ตลาดรวมของน า้ผกัและผลไม้ 100% ในปี 2558 มลูคา่ 4,381 ล้านบาท  

- ตลาดน า้ผลไม้ 100% (UHT และ Pasteurized) TIPCO ครองสว่นแบง่การตลาด 51% 

- สดัสว่นการสง่ออกโดยรวมในปี 2558 เพิ่มขึน้เป็น 14% จาก 10% ในปี 2557 
 ผลการด าเนินงาน-ธุรกิจคอนซูมเมอร์ น า้แร่ธรรมชาติ 

-   จากการขยายก าลงัการผลิตท่ีแล้วเสร็จเมื่อกลางปี 2557 ท าให้ยอดขาย Aura เติบโต 46%  
ซึง่ตลาดน า้แร่ธรรมชาตริวมทัง้ประเทศเตบิโต 25% 

 ผลการด าเนินงาน-ธุรกิจสารสกดัและการเกษตร   
- ยอดขายสบัปะรดหอมสวุรรณเตบิโต 16 % จากการตอบรับท่ีดีของผู้บริโภค 
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- ธุรกิจสารสกดัท าก าไรได้อยา่งตอ่เน่ืองในปี 2558 และมุง่เน้นพฒันาศกัยภาพในการสร้าง
ผลผลิตท่ีมีมลูคา่ทางการตลาดสงู 

 ผลการด าเนินงาน-ธุรกิจค้าปลีก   
-    ในปี 2558 มีการเปิด Squeeze Juice Bar จ านวน 3 สาขา ท าให้ ณ สิน้ปี 2558 มีจ านวน

สาขาทัง้สิน้ 53 สาขา  
-    มีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่อย่างตอ่เน่ือง เช่น น า้ผลไม้แบบ Cold-Pressed และ Smoothie 

of the Month เป็นต้น   
 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 นางภาวนา ธงรัตนะ   เป็นผู้ ถือหุ้น 

 ถาม 1.  ธุรกิจสบัปะรด ยงัเป็นเป็นสินค้าท่ีคอ่นข้างมีความผนัผวน สดัส่วนรายได้ในอนาคต
ของธุรกิจสบัปะรดประมาณเทา่ไร  และการท่ีบริษัทไปท า Brand ของหอมสวุรรณ ซึ่งได้รับการยอมรับจาก
ผู้บริโภค เป็นไปได้หรือไมท่ี่ควรจะไป Focus หรือสร้าง Brand ผลิตสนิค้าท่ีให้มลูคา่เพิ่มมากกวา่  

2. ธุรกิจการเกษตรสบัปะรดพนัธุ์หอมสวุรรณ  มีแผนการขยายใน Juice Bar และ Modern 
Trade บริษัทมีแผนจะสง่ออกตา่งประเทศหรือไม่ ถ้ามีจะไปสว่นไหน 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. ธุรกิจสับปะรด  เป็นธุรกิจ Commodity มีการผันผวนของราคามาก ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จท่ีส าคญัมี 2 ประการ คือ  

- การบริหารต้นทนุ ต้นทุนท่ีส าคญัได้แก่ ต้นทนุแรงงาน ราคาสบัปะรด สิ่งส าคญัคือต้อง
ควบคุม Supply ดงันัน้บริษัทมีจุดมุ่งหมายพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตร ให้มีรายได้ดี การท่ีเกษตรมี
รายได้ดีไมไ่ด้มาจากราคาขาย แตใ่ห้ได้ผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้และความสม ่าเสมอของคณุภาพผลผลิตท่ีได้  

- ปริมาณการผลิตท่ีเหมาะสม บริษัทจะเน้นผลิตตามปริมาณท่ีสามารถควบคมุ  Supply 
ได้   

บริษัทเน้นการสร้างBranding และ พฒันา R&D โดยเน้นท่ีวตัถดุบิเป็นหลกั 
2.ธุรกิจการเกษตร  บริษัทมีแผนส่งออกสบัปะรดพนัธุ์หอมสวุรรณ  ส่วนธุรกิจ Retail จะ

เน้นขยายในประเทศ 
            นายประเสริฐ  แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1. TASCO ให้สว่นแบง่ก าไรเป็นจ านวนเงินเทา่ใด 
2. ในปี 2559 บริษัทมีการประเมินจะได้รับรายได้จากบริษัทยอ่ยเทา่ไร 
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                        3. ก าไรจากงบเฉพาะกิจการ 185 ล้านบาท งบการเงินรวม 1,200 ล้านบาท เม่ือหกัการ
จา่ยเงินปันผล นา่จะมีเงินสดคงเหลือมากกวา่ท่ีแสดงในงบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 อยาก
ทราบวา่สว่นท่ีหายไปได้มีการด าเนินการอยา่งไร 
             กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. ก าไรจากงบเฉพาะกิจการ 185 ล้านบาท มีเงินปันผลจาก TASCO 220 ล้านบาท 
รวมอยูด้่วย  

2.การจ่ายเงินปันผลจ่ายจากก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ เงินสดในปีจะเน้นลงทุน 
จดัตัง้ R&D Center และ การท ากลยทุธ์สร้าง Brand การท าการตลาดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้บริโภคโดยตรง ก าไร
จากงบการเงินรวม 1,200 ล้านบาท เป็นก าไรทางบญัชีไม่ใช่ตวัเลขเงินสดคือการน าสัดส่วนก าไรของ 
TASCO เข้ามาอยูใ่นงบการเงินรวมตวัเงินสดจริงคือเงินปันผลท่ีได้จาก TASCO เทา่นัน้  

 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้สุด ณ วันท่ี   

31 ธันวาคม 2558 
 

ประธานฯ  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี 2558  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 รวมทัง้รายละเอียดทางบญัชี ท่ีได้จดัพิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2558 หน้า 122-184 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 2558 เปรียบเทียบกบัปี 2557  ดงันี ้

 

 

 

 



 8 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                 (หน่วย : ล้านบาท) 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์หมนุเวียน  1,784  1,480  611  553  

สินทรัพย์รวม 6,715  5,521  2,649  2,748  

เงินกู้ รวม  1,932  2,201  750  1,143  

หนีส้ินรวม  2,734  2,766  1,014  1,297  

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 483  483  483  483  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่ 3,565  2,330  1,635  1,450  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  3,981  2,755  1,635  1,450  

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ           (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กิจการ 

2558 2557 2558 2557 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 5,338 5,508   2,267  2,113  

ต้นทนุขายและบริการ (3,636) (3,736) (2,109) (2,009) 

ก าไรขัน้ต้น 1,702  1,772  158  104  

รายได้อ่ืน 253  251  366  98  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (1,869) (1,967) (260) (262) 

คา่ตอบแทนผู้บริหาร (50) (41) (39) (28) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ (1) (229) (1) (38) 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (59) (83) (35) (51) 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 1,216   283  -    -    

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  1,191  (15) 189  (177) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (12) 69  (6) 44  

ก าไรสทุธิ 1,179  54  183  (133) 

ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯใหญ่ 1,188  78  183  (133) 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)   2.46  0.16  0.38  (0.28) 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ในการประชมุวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุรวม 62 
ราย ถือหุ้นรวมกนั 58,953,881 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 463 ราย ถือหุ้นรวม 268,976,611 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2558  สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

เหน็ด้วย   268,683,690 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.8911    
ไม่เหน็ด้วย          254,710   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0947 
งดออกเสียง        38,211 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0142 

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2558 

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 

การพจิารณาจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทฯ หลงัจดัสรรตามกฎหมาย 

ในปี 2558  บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 182,967,033 บาท คิดเป็น
ก าไรต่อหุ้น 0.3791 โดยท่ีในงบการเงินรวมก าไรสุทธิในส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 1,188,467,999 
บาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 
65.95 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการแก่ผู้ ถือหุ้นจ านวน 482,579,640 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 
120,644,910 บาท  

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามรายช่ือผู้ มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ใน

วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2559 และจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในวันท่ี 18 

พฤษภาคม 2559 

โดยในปี 2556 และปี 2557 มีผลขาดทนุสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทจงึงดจา่ยปันผล
ในชว่ง 2 ปีดงักลา่ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัจิา่ยเงินปันผลประจ าปี 2558    

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

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ รวม 4 
ราย ถือหุ้นรวมกนั 94,002 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 467 ราย  ถือหุ้นรวม 269,070,613 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2558            
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย  268,776,692  เสียง    คิดเป็นร้อยละ   99.8908 
ไม่เหน็ด้วย          254,720   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0947 
งดออกเสียง         39,201   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0145 
 

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 

1.  นางอนรัุตน์ เทียมทนั  กรรมการ 
2.  นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ 
3.  นายสมจิตต์  เศรษฐิน  กรรมการ 
4.  นายเอกพล  พงศ์สถาพร กรรมการ 
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คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ  ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 18 ธันวาคม 
2558 ถึงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2559 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา 

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นผู้สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ  เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกแต่
คณะกรรมการสรรหาฯ จะด าเนินการสรรหากรรมการตอ่เม่ือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ                  
           กรรมการท่ีพ้นต าแหน่งในวาระนีจ้ะไม่เข้าร่วมประชุมจนกว่าท่ีประชุมจะพิจารณาวาระนีเ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 
            ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้ 4 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 2558 หน้า 91 และแสดงบนจอภาพในขณะนี ้       

ประวตัขิองผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 4 ทา่น ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

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

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอให้เลือก นางอนรัุตน์ เทียมทนั    เป็นกรรมการ    

นางอนรัุตน์ เทียมทนั   เป็นกรรมการมาแล้ว 23 ปี ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ีผ่านมา 
เข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 17 ครัง้ 

ประวตัขิองนางอนรัุตน์ เทียมทนั   ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 
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ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 2    โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ  

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการมาแล้ว 19 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ี
ผา่นมา เข้าประชมุคณะกรรมการ 16 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 

ประวตัขิองนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 3 โดยแจ้งวา่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นายสมจิตต์  เศรษฐิน เป็นกรรมการ  

นายสมจิตต์  เศรษฐิน เป็นกรรมการมาแล้ว 10 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผ่านมา 
เข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 17 ครัง้ 

ประวตัขิองนายสมจิตต์  เศรษฐิน ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 4 โดยแจ้งวา่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นายเอกพล  พงศ์สถาพร เป็นกรรมการอิสระ  

นายเอกพล  พงศ์สถาพร เป็นกรรมการมาแล้ว 6 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผา่นมา 
เข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 17 ครัง้ 

ประวตัขิองนายเอกพล  พงศ์สถาพร ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 9 
ราย ถือหุ้นรวมกนั 21,462 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 476 ราย ถือหุ้นรวม 269,092,075 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) เลือก นางอนุรัตน์ เทียมทัน   เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   268,718,754 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8621 
ไม่เหน็ด้วย         276,020   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1026 

          งดออกเสียง       95,101   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0353 

2)  เลือก นางสาวรวมสิน  ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
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ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
เหน็ด้วย   268,718,854 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8621 
ไม่เหน็ด้วย          276,010   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1026 

          งดออกเสียง         95,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0353 

3)  เลือก นายสมจิตต์   เศรษฐิน  เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   268,783,754 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8854 
ไม่เหน็ด้วย       266,920   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0992 

          งดออกเสียง         41,401 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0154 

4)  เลือก นายเอกพล  พงศ์สถาพร  เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   268,783,754 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8854 
ไม่เหน็ด้วย       266,910   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0992 

          งดออกเสียง        41,411 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0154 

วาระที่ 6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
ประธานฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

2. ผลตอบแทนกรรมการจากการท างานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกบัการรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี
กรรมการตลอดเวลา มิใชเ่ฉพาะเพียงในเวลาท่ีมาประชมุ 

3. ผลตอบแทนกรรมการในรูปของการพิจารณาความเสียสละของกรรมการในการปฏิบตั ิหน้าท่ี   

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบกับ
ผลการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและ
เคร่ืองด่ืม และกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีรายได้ใกล้เคียงกัน พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการ                 
ทัง้คณะเหมาะสมดี  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการ ให้พิจารณาเสนอให้    
ผู้ ถือหุ้น พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 เทา่กบัปี 2558  ซึง่คณะกรรมการเห็นชอบด้วย 

ดงันัน้คณะกรรมการจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2559 
เป็นดงัตอ่ไปนี ้
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            1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

1.2   คา่ตอบแทนจากผลการด าเนินงาน 
- หากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทัง้คณะอีกไม่เกิน 1 เท่า 

ของคา่ตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการได้รับทัง้ปี โดยการพิจารณา คา่ตอบแทนนีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการ 

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. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
            - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ปีละ 50,000 บาท 

- กรรมการ       ปีละ 30,000 บาท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯยอ่ย 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีได้เสนอ  
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 86-89 

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้4 หวัข้อ คือคา่ตอบแทนคณะกรรมการจาก
การท างาน   คา่ตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน   คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ   คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  ผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมา
ประชุม รวมทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีส้อดคล้องกบัความเห็นของตลาด
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หลกัทรัพย์ฯ ท่ีวา่ การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลกัการ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงเพ่ือตวั
บคุคล  

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน 
 ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการของกรรมการแตล่ะท่านในปี 2558 ได้
ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครัง้ ยกเว้น           
นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร และ นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร  ตดิภาระกิจไมไ่ด้เข้าประชมุ 1 ครัง้  

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน 
ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจากผล          
การด าเนินงาน 

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานฯ ได้แถลงวา่ รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบแต่

ละทา่นในปี 2558 ได้ฉายอยูบ่นจอภาพ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าประชมุครบทกุครัง้ตามวาระท่ีท่าน
ด ารงต าแหนง่  

  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   
การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนของ

กรรมการฯ แตล่ะท่านในปี 2558 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทกุท่านเข้าประชมุครบทกุครัง้  ตามวาระ
ท่ีทา่นด ารงต าแหนง่ 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน 
 ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 

2 ราย ถือหุ้นรวมกนั 21 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 488 ราย ถือหุ้นรวม 269,096,896 หุ้น 
 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   268,788,354 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8853 



 16 
 

ไม่เหน็ด้วย          269,920   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1003 
          งดออกเสียง        38,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0144 

2) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน  ตามที่ประธานฯ 
เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี ้

   เหน็ด้วย   268,788,375 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8853 
ไม่เหน็ด้วย          269,910   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1003 

          งดออกเสียง        38,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0144 

3) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

   เหน็ด้วย   268,790,375 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8861 
ไม่เหน็ด้วย          267,920   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0996 

          งดออกเสียง        38,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0143 

4) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ 
ประธานฯเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   268,788,375 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8853 
ไม่เหน็ด้วย          269,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1003 

          งดออกเสียง        38,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0144 
 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 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 
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เน่ืองจาก บริษัท บญัชีกิจ จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 18 
ปี ดงันัน้ เพ่ือให้การตรวจสอบบญัชีโปร่งใสตามการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ
ส านกังาน ก.ล.ต. ท่ีต้องการให้เปล่ียนผู้สอบบญัชีทุก 5 ปี ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบจึงได้
ด าเนินการสรรหาผู้สอบบญัชีจ านวน  2 ราย พร้อมเปรียบเทียบคา่ธรรมเนียมในการสอบบญัชี และเปรียบ 
เทียบคา่สอบบญัชีของบริษัทในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชี 
ประจ าปี 2559  บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั  ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

คณะกรรมการเห็นด้วยกับคณะกรรมการตรวจสอบ จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมผูถือหุ้ น
พิจารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 ของ
บริษัทฯ  ดงันี ้

คณุศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
คณุณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3315 และ/หรือ                   
คณุวราพร ประภาศริิกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4579  

 โดย ผู้ สอบบญัชีทัง้สามท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคลดงักล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิ
หน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ 

 การพจิารณาก าหนดค่าสอบบัญชี  
                 บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวน 

1,350,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558  จ านวน 150,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.50 ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกบัคา่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทอ่ืนแล้วเห็นวา่เหมาะสม  

ในปี 2558 นอกจากค่าสอบบญัชีจ านวน 1,200,000 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอ่ืนแก่บริษัท บญัชีกิจ จ ากดั เป็นจ านวน 149,000 บาท 

             
ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกบัการพิจารณา

ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้บริษัทส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 และก าหนดคา่สอบบญัชี จ านวน 1,350,000 บาท  

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
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           นายประเสริฐ  แก้วดวงเทียน    ผู้ ถือหุ้น 

            ถาม 1. ผู้ สอบบัญชีของบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และ 
ตรวจสอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วยหรือไม่  

2. บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชีในกลุ่ม BIG 4 คา่บริการน่าจะสงู
กว่าบริษัทเดิม คา่บริการมีความแตกต่างเท่าไร เหตผุลการเปล่ียนผู้สอบบญัชีท่ีตรวจสอบเป็นระยะเวลา 
18 ปีเพราะอะไร กลต. ก าหนดวา่ให้สามารถเปล่ียนเฉพาะผู้สอบบญัชีได้ไมจ่ าเป็นต้องเปล่ียนบริษัท 

3. คา่บริการอ่ืนๆ รวมอยูใ่นอตัราท่ีแสดงไว้หรือไม่ 
             กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. ผู้สอบบญัชีของบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด จะตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และ 
บริษัทยอ่ย  

2. คา่บริการสอบบญัชีเพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วร้อยละ 12.50 การเปล่ียนผู้สอบบญัชีเพ่ือให้เกิด
ความโปร่งใสในการตรวจสอบบญัชี ในระยะเวลา 18 ปี ต้องขอขอบคณุบริษัทฯบญัชีกิจ จ ากดั  

3. คา่สอบบญัชีของ บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั ท่ีน าเสนอยงัไมร่วมคา่บริการอ่ืน 

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

ในการประชมุวาระนี ้ มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 
10 ราย ถือหุ้นรวมกนั 6,190 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 498 ราย ถือหุ้นรวม 269,103,086 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) แต่งตัง้บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยคุณศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ คุณณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 3315 และ/หรือ คุณวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4579 เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559   

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
   เหน็ด้วย   268,795,065 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8859 

ไม่เหน็ด้วย          268,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0997 
          งดออกเสียง        38,601 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0144 

  2)  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงนิ 1,350,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

                             เหน็ด้วย   268,795,565 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8857 
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ไม่เหน็ด้วย          268,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0999 
          งดออกเสียง        38,611 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0144 

     
วาระที่ 8    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเตมิ 

            นายธนประเสริฐ  ภมรไพโรจน์    ผู้ ถือหุ้น 

            ข้อเสนอแนะ 
1. ขอช่ืนชมประธานท่ีประชมุ รายงานงบการเงินละเอียดดีมาก ดงู่าย สะดวก 
2. หนงัสือเชิญประชมุในวาระท่ี 4,6,7  ขอให้ท าตารางเปรียบเทียบปีท่ีแล้วกบัปีปัจจบุนั 

ให้เห็นความแตกตา่ง  
 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 11.40 น.                                                   

                                                                               ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ                                                                                            

                                                                                    (นางสาวลกัษณา   ทรัพย์สาคร)                                              
                                                                                               ประธานกรรมการ                                                        

ลงช่ือ        ผู้บนัทกึการประชมุ 
          (นายพิจารณ์   สลกัเพชร) 
                เลขานกุารบริษัท 
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แผนการปรบัโครงสรา้งกิจการ บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ากดั (มหาชน) 

ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท ทปิโก้ฟูดส ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “TIPCO”) ครัง้ที ่5/2559เมื่อ
วนัที ่18 พฤศจกิายน 2559 ไดม้มีตอินุมตัิแผนการปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางส่วนใหก้บับรษิทัย่อย
เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิโดยมรีายละเอยีดเพื่อใชใ้นการประกอบการพจิารณา ดงันี้ 

1. การปรบัโครงสรา้งกิจการ 

ปจัจุบนั บรษิัทประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลไม้แปรรูป ธุรกจิผลติน ้าแร่ธรรมชาติ และถือหุน้ในบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมต่างๆ  ภายใตแ้ผนการปรบัโครงสรา้งกจิการบรษิทัจะโอนกจิการบางสว่นของบรษิทัอนัไดแ้ก่ ธุรกจิผลติและ
จ าหน่ายผลไมแ้ปรรูป ทรพัย์สนิ หนี้สนิทัง้หมดที่เกี่ยวขอ้งและที่ใชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว รวมถงึบุคลากรที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิดงักล่าวทัง้หมด (“การโอนกจิการบางส่วน”) ใหแ้ก่บรษิทัย่อยซึ่งจะจดัตัง้ขึน้ใหม่เพื่อรบัโอนกจิการ
บางส่วนดงักล่าว (“บรษิทัย่อย”) โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมดในบรษิทัย่อย ทัง้นี้การ
โอนกจิการบางส่วนดงักล่าวจะท าตามหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและวธิกีารทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาทีอ่อกตามประมวล
กฎหมายรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัที ่516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธบิดกีรมสรรพากร เรื่อง ก าหนด
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื่อนไขการโอนกจิการบางส่วนใหแ้ก่กนัของบรษิทัมหาชนจ ากดั หรอืบรษิทัจ ากดั เพื่อยกเวน้
รษัฎากร รวมทัง้ประกาศอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง (รวมเรยีกว่า “พ.ร.ฎ. 516”) ซึง่มลูค่าของทรพัยส์นิทีจ่ะโอนมมีูลค่าตามมูลค่า
ทางบญัชี โดยมีมูลค่าสุทธิไม่เกินกว่า 1,200 ล้านบาท ทัง้นี้ การโอนกิจการบางส่วนให้บริษัทย่อยคาดว่าจะเริ่ม
ด าเนินการและเสรจ็สิน้ภายในรอบระยะเวลาบญัชปีี 2560 

ประมาณการค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการโอนกิจการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ ค่าที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนต่างๆ กบัหน่วยงานราชการที่เกีย่วขอ้ง ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นต้น เป็นเงนิ
ประมาณ 6,000,000 บาท 

2. ข้อมูลบริษทัย่อย 

ทุนจดทะเบยีน เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง พ.ร.ฎ. 516 บรษิทัย่อยจะต้องมทีุน
จดทะเบียนไม่น้อยกว่าราคาทรพัย์สนิสุทธิที่จะรบัโอนจากบรษิัท ณ 
วนัโอนกจิการ ทัง้นี้บรษิัทคาดว่าทรพัยส์นิที่จะโอนมมีูลค่าตามมูลค่า
ทางบญัช ีโดยมมีลูค่าสทุธไิม่เกนิกว่า 1,200 ลา้นบาท 

ผูถ้อืหุน้ บรษิทัถอืหุน้ รอ้ยละ 100  

วตัถุประสงค ์ ประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลไม้แปรรูป เช่น สบัปะรดกระป๋อง 
น ้าสบัปะรดเขม้ขน้และผลไมแ้ปรรปูอื่น ๆ  
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3. แผนภาพแสดงโครงสรา้งกลุม่บริษทัก่อนและภายหลงัการโอนกิจการบางส่วน 
โครงสรา้งปจัจุบนั (ก่อนการปรบัโครงสรา้ง) ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 เป็นดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสรา้งภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการ 

 

ขอ้มลูบรษิทั บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทั 

ชื่อบรษิทั 
สดัสว่นการ
ถอืหุน้ (%) 

ประเภทธุรกจิ 

บรษิทั ทปิโกฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) - ผลติน ้าแร่ธรรมชาตแิละลงทุนในบรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วมต่างๆ 

บรษิทั ทปิโก ้ไบโอเทค็ จ ากดั 100 ผลติและจ าหน่ายสบัปะรดพนัธห์อมสวุรรณ 
สารสกดัจากสมุนไพรและการเกษตร 

บรษิทั ทปิโก ้เอฟแอนดบ์ ีจ ากดั 50 ผลติและจ าหน่ายเครื่องดืม่พรอ้มดื่ม 
บรษิทั ทปิโก ้รเีทล จ ากดั 761/ กจิการคา้ปลกี 
บรษิทั ทปิโกแ้อสฟลัท ์จ ากดั  (มหาชน) 
(บรษิทัร่วม) 

24 ผลติยางมะตอยและจ าหน่ายผลติภณัฑ์
ปิโตรเลยีม 

บรษิทัใหม ่ 100 ผลติและจ าหน่ายผลไมแ้ปรรปู 

หมายเหตุ :  
1/ ปจัจุบนับรษิทัถอืหุน้ในบรษิทั ทปิโก ้รเีทล จ ากดัในอตัรารอ้ยละ 51 และถอืหุน้ผ่านบรษิทั ทปิโก ้เอฟแอนด์บ ีจ ากดั ในอตัรารอ้ยละ 49 
รวมสดัส่วนการถอืหุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มทัง้สิน้ รอ้ยละ76 
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4. หลกัการและเหตผุลในการปรบัโครงสรา้งกิจการ 
4.1. เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนและเพิม่ความคล่องตวัในการประกอบธุรกจิ ตลอดจนเปิดโอกาสในการหาผูร้่วมทุน

หรอืพนัธมติรทีม่คีวามช านาญเฉพาะดา้นในธุรกจิแต่ละประเภทใหส้ามารถเลอิกร่วมลงทุนกบับรษิทัในธุรกจิ
นัน้ ๆ โดยเฉพาะ ไม่จ าเป็นตอ้งร่วมทุนในธุรกจิอื่นๆของบรษิทั จงึเป็นการเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั
และเพิม่ผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
 

4.2. เพื่อลดผลกระทบโดยตรงต่องบการเงินเฉพาะกิจการจากการด าเนินงานของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งอย่างมี
นยัส าคญั 

5. ขัน้ตอนในการปรบัโครงสรา้งกิจการ 

5.1. ขออนุมตัทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัที ่5 มกราคม 2560 เพื่ออนุมตักิารโอนกจิการบางส่วน
และการด าเนินการอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

5.2. ภายหลงัไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้ บรษิทัจะจดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้เพื่อรบัโอนกจิการบางส่วน ตาม
รายละเอยีดขา้งตน้ 

 
5.3. โอนกิจการบางส่วนของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจผลติและจ าหน่ายผลไม้แปรรูป  ทรพัย์สนิ หนี้สนิทัง้หมดที่

เกีย่วขอ้งและทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิดงักล่าว รวมถงึการโอนยา้ยบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิดงักล่าว 
 

5.4. ภายหลงัการปรบัโครงสร้าง บรษิัทจะด าเนินธุรกจิผลติน ้าแร่ธรรมชาติและลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม
ต่างๆ  

 
5.5. การปรบัโครงสรา้งกจิการคาดว่าจะเริม่ด าเนินการและเสรจ็สิน้ภายในรอบระยะเวลาบญัชปีี 2560 

 
6. การก ากบัดแูลกิจการและการบริหารงาน 

ภายหลงัการปรับโครงสร้างกิจการ โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการและการบริหารงานของบริษัท จะยงัคงมี
คณะกรรมการชุดต่างๆ เช่นเดมิ และจะก ากบัดูแลบรษิทัย่อย บรษิัทร่วม ผ่านคณะกรรมการบรษิัททีไ่ด้รบัการ
แต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะกรรมการในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วมต่างๆ โดยบุคคลทีจ่ะเขา้ไปเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยนัน้
จะต้องเป็นบุคคลซึง่ทีป่ระชุมของคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิหน็ชอบ ทัง้นี้เพื่อให้บรษิทัสามารถก ากบัดูแลการ
ด าเนินกจิการของบรษิทัย่อยไดอ้ย่างเตม็ที ่
 
ในสว่นของขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ขา้บรหิารจดัการบรษิทัย่อยจะมี
การก าหนดอย่างชดัเจน ซึง่รวมไปถงึประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 

(ก) การก าหนดกรอบอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่ชดัเจน และกลไกในการพจิารณาลงมติในเรื่องส าคญัของ
บรษิทัย่อยทีจ่ะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการของบรษิทัก่อน 

(ข) การติดตามดูแลให้บรษิัทย่อยมกีารเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน การท า
รายการระหว่างกนั และการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส าคญัอย่างครบถว้นถูกตอ้ง 
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(ค) การตดิตามดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ตามกฎหมาย 

 
นอกจากนี้  มกีารก าหนดกลไกการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิัทย่อย ซึ่งมผีลให้การท ารายการ ระหว่าง
บรษิทัย่อยกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ หรอืการท ารายการส าคญัอื่นใดของบรษิทั
ย่อยนัน้จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัก่อนการท ารายการ
ดงักล่าว โดยจะตอ้งมกีารพจิารณาการท ารายการดงักล่าวของบรษิทัยอ่ยท านองเดยีวกบัการท ารายการในลกัษณะ
และขนาดเดยีวกนัของบรษิทัทีจ่ะตอ้งไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

7. ผลกระทบของการปรบัโครงสรา้งกิจการต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย
ท่ีจดัตัง้ขึน้ใหม ่
ภายหลงัการปรบัโครงสรา้งกจิการโดยการโอนกจิการบางส่วนใหก้บับรษิัทย่อยซึง่บรษิทัจะถอืหุน้ในบรษิทัย่อย
รอ้ยละ 100 ดงันัน้ ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในงบการเงนิรวมของบรษิทัหลงัการปรบัโครงสรา้งจะ
ไม่แตกต่างกบัฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานในงบการเงนิรวมของบรษิทัก่อนการปรบัโครงสรา้ง  
 

8. ผลกระทบของการปรบัโครงสรา้งต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั 
เนื่องจากบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นทัง้หมดในบริษัทย่อยที่จะจดัตัง้ขึ้นมาใหม่ อีกทัง้ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานในงบการเงนิรวมของบรษิทัหลงัการปรบัโครงสร้างจะไม่แตกต่างกบัก่อนการปรบัโครงสร้าง (ยกเว้น
ค่าใชจ้่าย ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้จากการปรบัโครงสรา้ง) ดงัทีก่ล่าวไปแล้วขา้งต้น การปรบั
โครงสรา้งในครัง้นี้ จงึไม่สง่ผลกระทบใด ๆ ต่อผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 



เอกสารแนบ 4 
                            ข้อบังคับของบริษัท 
                                     ของ 
                 บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
                    หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

“ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดือนนบั
แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

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

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

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่งต้องตัง้อยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ของส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือ
สาขา หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

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

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

ข้อ 34 มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 



เอกสารแนบ 4 (ต่อ) 
 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคล   
       อื่น 
(ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

    (ค)  การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด 
     หรือ  บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้ามาจดัการธุรกิจของ

บริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไร
ขาดทนุกนั 

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

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

 



เอกสารแนบ 5 
ค าชีแ้จงวธีิการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

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

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

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

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทน
นิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล  

การออกเสียงลงคะแนน   
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง  
2. ทกุวาระเพ่ือพิจารณาในการประชมุครัง้นีเ้ป็นกรณีปกต ิถือเอาเสียงข้างมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสียง

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

ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีได้จะเป็นคะแนนเสียงรวม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและของผู้ รับมอบฉนัทะ 



 


