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    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2561 

บริษัท ทปิโก้ฟูดส์ จ ากัด (มหาชน) 
_______________________________________ 

ประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ  ชัน้  5          
ห้อง Auditorium อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น 
และแถลงวา่ 

 มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง จ านวน 184 ราย  ถือหุ้นรวมกนั 155,532,760 หุ้น  
(32.2294%)   

 มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุแทน จ านวน 181 ราย  ถือหุ้นรวมกนั  108,680,575 หุ้น 
(22.5208 %)  

 มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระประชมุแทน จ านวน 12 ราย ถือหุ้นรวมกนั 8,497,006 หุ้น
(1.7607%) 

รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ 377 ราย จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกัน 272,710,341 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.511 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้สิน้จ านวน 482,579,640 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบั
ข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดว่าจะต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า   
25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องถือหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด 

ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
1. นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร   ประธานกรรมการ 
2. นายวิรัช ไพรัชพิบลูย์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นายไพศาล พงษ์ประยรู  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายชลิต ลิมปนะเวช           กรรมการอิสระ ซึง่ทา่นจะเป็นพยานในการนบัคะแนน                           
5. นางอจัฉรา ปรีชา         กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนและ    
                                                  กรรมการตรวจสอบ ซึง่ทา่นจะเป็นพยานในการนบัคะแนน  
6. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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7. นางอนรัุตน์   เทียมทนั    กรรมการ 
8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน  กรรมการ 

            9. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการ  
          10. นายเอกพล พงศ์สถาพร           กรรมการผู้จดัการ           
          11. นางสาวกลุกาน จีนป่ัน   เลขานกุารบริษัท 

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร กรรมการ ติดภาระกิจ  จึงไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ รวมเป็น
สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  = 90.9% ของกรรมการทัง้หมด 

 ประธานฯ  ได้แนะน าผู้บริหาร ท่ีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี ้
1. นายโชคชยั โตเจริญธนาผล  กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิล้ จ ากดั  
2. นายพีรพงษ์  อาชวพงษ์สวสัดิ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทิปโก้ รีเทล จ ากดั 
3. นายลือชา  พิศิษฐการ  ผู้อ านวยการสายงานบริหารการเงิน 
4. นางพรพิศ ตนัมธุสรชยัผู้อ านวยการฝ่ายการตลาดและการขาย -บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จ ากดั 

และได้แนะน า นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  และ นางณัฐมน  อิงคะประดิษฐ์       
ผู้แทนจากบริษัท ส านกังานอีวาย จ ากดั ซึง่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฏิบตัใินการประชมุวา่ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มา
ชว่ยในการลงทะเบียนและออกเสียงเพื่อให้สะดวกรวดเร็ว 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนน 
และลงลายมือช่ือก ากบั สว่นผู้ ท่ีรับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว จะไม่ได้รับบตัร
ลงคะแนน 

ในการนบัคะแนน เพ่ือความรวดเร็วจะเรียกเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง 
ส่วนคะแนนเห็นด้วยจะนับจากจ านวนเสียงท่ีเข้าประชุม  หักด้วยคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง      
เม่ือประชมุเสร็จ  ขอให้สง่บตัรลงคะแนนเห็นด้วยทกุใบ เพ่ือให้หลกัฐานการประชมุสมบรูณ์ 

การนับคะแนนเสียง นับ 1 หุ้ น เท่ากับ 1 เสียง ในกรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงมากกว่าหนึ่งช่อง     
จะถือเป็นบตัรเสีย และในการรวมคะแนน ได้มอบหมายให้ นายชลิต  ลิมปนะเวช และ นางอจัฉรา ปรีชา                
กรรมการอิสระ ท าการนบัคะแนนร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

การประชมุได้บนัทกึวีดทิศัน์ไว้เป็นหลกัฐาน  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย         
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ ในการประชุมผู้ ถือหุ้นได้ทางเว็บไซด์ www.tipco.net ของบริษัทฯ 
ระหว่างวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2561 แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการ
พิจารณา 

http://www.tipco.net/
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจาก “กลต” ในการรณรงค์
งดแจกของช าร่วยในการประชุมผู้ ถือหุ้ น ในปีนีบ้ริษัทฯ จึงขออนุญาตในการงดแจกของช าร่วยใน             
การประชมุครัง้นี ้ตามท่ีได้แจ้งในหนงัสือเชิญประชมุเชิญสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2561 แล้ว 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 

2560 

ประธานฯ ได้แถลงว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี  1/2560 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 
2560 และจดัท ารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 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
ของท่ีประชุม คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   ผู้ ถือหุ้ น      
ทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม เพิ่มเติม 33 ราย ถือหุ้ นรวมกัน  
1,749,025 หุ้น  ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 410 ราย  ถือหุ้นรวม 274,459,366 หุ้น 
 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  

1/2560 เม่ือวันที่  24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   274,448,130 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9959 
ไม่เหน็ด้วย             6,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 
งดออกเสียง          4,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0016 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

 

http://www.tipco.net/
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการ 

ประธานฯ  ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผา่นมาได้พิมพ์ไว้ 
ในรายงานประจ าปี 2560 และในสรุปข้อมูลทางการเงินตามเอกสารแนบ 2 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ  ขอให้นายเอกพล พงศ์สถาพร  กรรมการผู้จดัการรายงานสาระส าคญัให้ท่ีประชมุทราบ 

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 
                                                                           งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

100%                  100%                 100%                     51%                   23.67% (บริษัทร่วม)             
                                                  49%                                             
  

                    
ผลการด าเนินงาน – ธุรกิจผลไม้แปรรูป 
 ปริมาณสับปะรดท่ีเข้าโรงงานในปี 2560 สูงขึน้กว่าปี 2559 ประมาณ 24 % ตามปริมาณวัตถุดิบท่ี

เพิ่มขึน้ 
 สถานการณ์ราคาสับปะรดเฉล่ียปี 2560 ยังคงอยู่ในระดบัต ่าท่ี 4.99 บาท/กก. เทียบกับ 9.89 บาท               

ในปี 2559 
 ปริมาณขายเพิ่มขึน้ 8% ขณะท่ีราคาขายเฉล่ียลดลงตามราคาวตัถดุิบ 
 ปี 2560 รายได้จากการขาย 2,057 ล้านบาท 
ปริมาณสับปะรดที่เข้าโรงงานและราคาสับปะรดเฉล่ีย 

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
ปริมาณสบัปะรดเข้าโรงงาน (ตนั) 162,475 130,874 106,512 
ราคาสบัปะรดเฉล่ีย (บาท/กก.) 4.99 9.89 10.23 
ปริมาณการสง่ออก (ตู้คอนเทนเนอร์) 2,755 2,554 2,281 

 
ผลการด าเนินงาน – ธุรกิจคอนซูมเมอร์  
 ตลาดรวมของน า้ผกัและผลไม้ Premium ในปี 2560 มลูคา่ 4,843 ล้านบาท ลดลง 7% จากปี 2559 
 ตลาดน า้แร่ ในปี 2560 มลูคา่ 3,951 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8% จากปี 2559  
 ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่ออกในปี 2560 เชน่ Fruity Mix, Tipco Me, Tipco Wave, Tipco Beat 
 ตลาดน า้ผลไม้ 100% (Premium) ปี 2560 มีสว่นแบง่การตลาด 28% 

บมจ.ทิปโกฟ้ดูส์ 

บจ.ทิปโก ้              

ไพน์แอปเป้ิล 

บจ.ทิปโก ้                  

เอฟแอนดบี์ 

บจ.ทิปโก ้                                    

รีเทล 

บมจ.ทิปโก ้                     

แอสฟัลท ์

บจ.ทิปโก ้              

ไบโอเทค็ 
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 ตลาดน า้แร่ธรรมชาติ ปี 2560 มีสว่นแบง่การตลาด 24% 
 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 2,552 ล้านบาท 

ผลการด าเนินงาน - ธุรกิจสารสกัดและการเกษตร 
 ยอดขายสบัปะรดสดพนัธุ์หอมสวุรรณเพิ่มขึน้ 17% เน่ืองจากได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค 
 ธุรกิจขายสารสกดัเพิ่มขึน้ 53% โดยมุง่เน้นพฒันาศกัยภาพในการสร้างผลผลิตท่ีมีมลูคา่ทางการตลาดสงู 
 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 125 ล้านบาท 
 สว่นแบง่รายได้จากการขาย สบัปะรดหอมสวุรรณ 51% สารสกดั 45 % Trading 4%  

ผลการด าเนินงาน - ธุรกิจค้าปลีก 
 ในปี 2560 Squeeze Juice Bar มีสาขาทัง้สิน้ 49 สาขา  
 ให้ความส าคญักบัการขยายตวัในรูปแบบ Franchise โดยจ านวนสาขา Franchise เพิ่มขึน้จาก 9 สาขา 

เป็น 24 สาขาในปี 2560  
 เปิดร้านอาหาร August Organic Eatery ท่ี เมกา บางนาซิตี ้
 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 169 ล้านบาท 

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สจุริต เป็นไปตามกฎหมายแนวทางการก ากบั

ดแูลกิจการท่ีดี และยึดมัน่ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัทฯ 

เพ่ือให้พนักงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  โดยในปีท่ีผ่านมาได้จัดให้มีการอบรมนโยบายการต่อต้าน         

การทุจริตคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงานใหม่ และบรรจุในคู่มือพนักงาน  รวมทัง้จัดให้มีการประเมินผล และ

ติดตามการปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนส่ือความแนวปฏิบัติ ให้ความรู้ผ่านช่องทางของบริษัทฯ       

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนับสนุนให้คู่ค้าด าเนินนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีจะไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับ                

การคอร์รัปชัน่ ทัง้นี ้บริษัทฯได้รับประกาศนียบตัรรับรองฐานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตในปี 2559 จนถึงปัจจบุนั 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา  ผู้ ถือหุ้น 
ถาม 1. ร้านอาหาร organic ปีนีมี้แผนขยายก่ีสาขา 
            2. แหลง่น า้แร่ท่ีใกล้หมด มีแผนจะท าอยา่งไร 

3. ธุรกิจสารสกดั ท่ีใกล้เตม็ก าลงัการผลิต มีแผนจะขยายหรือไม่ 
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กรรมการผู้จดัการ 
ตอบ 1. การท าธุรกิจร้านอาหารต้องใช้เวลาในการขยาย ปีนีมี้แผนขยายเพิ่มอีก 2 สาขา ซึง่จะเปิดตวัใน
เร็วๆ นี ้

2. ธุรกิจน า้แร่  บริษัทก าลงัศกึษาแหลง่น า้แร่แหลง่ท่ี 2 เพ่ือขยายก าลงัการผลิต  
3. ธุรกิจสารสกัด ปัจจุบันใช้ก าลังการผลิตประมาณ 90% บริษัทมีแผนเตรียมการลงทุน 

โดยเฉพาะการลงทนุในเคร่ืองจกัร เพ่ือขยายก าลงัการผลิต 

นายธรรมศกัดิ ์จิตตมิาพร ผู้ ถือหุ้น 

ถาม 1. ธุรกิจของบริษัทจะได้รับผลกระทบ จาก Digital Disruption อย่างไร และมีการวางแผนท่ีจะ
รับมืออยา่งไร 

2. จากการท่ีแนวโน้มตลาดผู้ บ ริโภคสนใจเ ร่ืองสุขภาพมากขึน้  บริษัทจะท าอย่างไรใน                   
การตอบสนองผู้บริโภค และ สร้างให้ผู้บริโภคเกิด Brand Royalty  กบัสินค้าใหม่ๆ  ของทิปโก้ 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. เร่ืองผลกระทบจาก Digital Disruption ในธุรกิจ consumer ยงัน้อยกว่าผลกระทบในธุรกิจของ 
ธนาคาร หรือ ประกันภัย หรือท่ีเป็นธุรกิจท่ีเป็นสินค้าบริการ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการเตรียม               
การไว้แล้ว แต่ไม่ใช่ในรูปแบบของ E-Commerce เน่ืองจากรูปแบบของ E-Commerce เหมาะกบัสินค้าท่ี
เป็น High Value มากกว่า สินค้าของบริษัทถ้าคิดต่อน า้หนัก มูลค่าจะค่อนข้างน้อย เร่ืองการบริหาร 
logistic และขนส่งจะค่อนข้างล าบาก ดงันัน้การเตรียมการรับมือกับเร่ือง Digital ของทิปโก้จะเป็นไปใน
ทางการหาพันธมิตร ตวัอย่างเช่น ธุรกิจสารสกัด บริษัทก าลังสร้าง Platform โดยดึงเอาผู้ ปลูกสมุนไพร 
ผู้ ผลิตสารสกัด ผู้น าสารสกัดไปใช้ เช่น ใช้ท าเคร่ืองส าอาง ท าเคร่ืองด่ืม ให้ทุกฝ่ายเหล่านีใ้ห้มาอยู่บน 
Platform เดียวกนัเป็นการสร้าง network ของวงการสมุนไพร  ธุรกิจร้านอาหาร organic บริษัทไม่ได้เพียง
แค่จะท าร้านอาหาร แต่บริษัทต้องการสร้าง network ของผู้ผลิตวัตถุดิบท่ีเป็น organic ในอนาคตบริษัท
ต้องการท าให้อาหารท่ีดีต่อสุขภาพของคน ได้มีโอกาสแพร่หลายมากขึน้ ผ่าน network ท่ีบริษัทเป็น 
sponsor เป็นการท าธุรกิจท่ีท าให้เกิดความยัง่ยืน โดยการใช้ digital เข้ามาสนบัสนุน บริษัทอาจเข้าร่วม
โดยไม่จ าเป็นต้องออกหน้า อาจจะอยู่เบือ้งหลงั ร่วมกบัรัฐบาลเป็นส่วนท่ีช่วยสนบัสนุน  สรุปคือ บริษัทจะ
ใช้ digital ในการสร้าง network ในหลากหลายธุรกิจ 

2. ในเร่ืองการสร้าง brand ขอชีแ้จงว่าในอนาคตอาจไม่จ าเป็นต้องเป็น brand Tipco บริษัทจะ
เป็น house of brands คือ เป็น brand ท่ีดีต่อสุขภาพ โดยอาจจะดึง start up ท่ีดีเข้ามา โดยบริษัทจะเข้า
ไปสนบัสนุน ไปต่อยอด หรืออาจช่วยเร่ือง supply chain เพ่ือท าให้ธุรกิจเกิด และกลายเป็น brand ใหม่
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ขึน้มา เป็นการส่งเสริมเพ่ือให้คนไทยเข้าถึงสิ่งท่ีดีๆ น่ีคือลักษณะการสร้าง brand ของบริษัท ท่ีไม่
จ าเป็นต้องเป็น brand ทิปโก้ และในอนาคตบริษัทจะมี brand อ่ืนๆ ตามมา 

นายสริุนทร์ วิวฒัน์วานิช ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ถาม 1.  Market Share ของน า้ผลไม้ทิปโก้ อยู่ท่ี 28% น าอันดับ 2 อยู่ไม่มากจะมีโอกาสท่ีอันดับ 2      
จะมาแซงได้หรือไม ่

2. บริษัทได้ด าเนินการตลาดเชิงรุกในตลาดโลก หรือ CLMV หรือไม ่อยา่งไร 
3. บริษัทมีแผนท่ีจะออกสินค้าใหม่ ท่ีมีนวัตกรรมใหม่ๆ อีกหรือไม่ และมองถึงความยั่งยืนของ

ธุรกิจตา่งๆ นีอ้ยา่งไร 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. น า้ผลไม้ทิปโก้ มี market share อนัดบัหนึ่ง และยงัอยู่ท่ี 28% ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ี
ตลาดมี brand ใหม่ ๆ เกิดขึน้มาค่อนข้างมาก แต่บริษัทยังรักษาความเป็นผู้น าไว้ได้ด้วย market share     
ท่ีเท่าเดิม นอกเหนือจากการด ูmarket share ของน า้ผลไม้ premium ขณะนีบ้ริษัทดูส่วนแบ่งตลาดของ  
น า้ผลไม้โดยรวมด้วย ซึ่งในตลาดน า้ผลไม้โดยรวม ทิปโก้ยงัเป็นผู้น าอนัดบั 1 ด้วย โดยมี market share อยู่
ท่ี 12% โดยถึงแม้จะมีน า้ผลไม้ในกลุ่ม Economy อยู่ด้วย บริษัทยังรักษาส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอย่างดี        
มีการขยายไปหลาย segment มากขึน้  

2. การขยายตลาดต่างประเทศ การส่งออกในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา มีการขยายตัวเป็นอย่างดี            
น า้ผลไม้ทิปโก้มีวางจ าหน่ายอยู่ใน 30 ประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศเกาหลีน า้ผลไม้ทิปโก้นบัเป็น
สินค้าน าเข้าอนัดบัต้นๆ ของเกาหลี และใน CLMV บริษัทมีตลาดพอสมควร โดยสรุปการเติบโตในตลาด
ตา่งประเทศดีกวา่ตลาดในประเทศ 

3. ในเร่ืองของการออกสินค้าใหม่ในธุรกิจ consumer การท าสินค้าใหม่ไม่ใช่เร่ืองง่าย ในตลาด
ต่างประเทศ บางครัง้การออกสินค้าใหม่ 1,000 รายการ สามารถอยู่รอดได้เพียง 3 รายการ บริษัทมี      
ความจ าเป็นต้องทดลองสินค้าใหม่ ทัง้ใน category น า้ผลไม้ และ category อ่ืน แต่ไม่ใช่ว่าทุกตัวจะ
ประสบความส าเร็จ ต้องมีการทดลองตลาด บริษัทต้องพยายามหาสิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการมากท่ีสดุ 

นายประวิทย์  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ถาม 1.  แหลง่ผลิตน า้แร่แหลง่แรกเต็มก าลงัการผลิต และจะมีการขยายก าลงัการผลิต อยากทราบว่าจะ
เป็นการขยายก าลงัการผลิตจากแหลง่ท่ี 1 หรือแหลง่ท่ี 2 

2.  การขยายก าลงัการผลิตเพิ่มขึน้เป็นปริมาณเท่าใด 
3.  สดัสว่นก าไรของบริษัทมาจากธุรกิจอะไร 
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4.  ส าหรับสินค้าใหม่ เช่น Tipco Beat, Tipco Wave, August มีสัดส่วนรายได้ไม่มาก และยอด
การท าการตลาดไม่สงู ซึ่งดเูหมือนวา่บริษัทท าการตลาดไมเ่ต็มท่ี น่าจะส่งผลให้การประสบความส าเร็จจะ
คอ่นข้างยาก  

5.  ผลิตภณัฑ์ใหมท่ี่เกิดขึน้ บริษัทได้ถึงเปา้หมายแล้วหรือไม ่
6.  ผลิตภัณฑ์ทิปโก้ รสชาติดี brand ดี ก าลงัการผลิตยงัคงเหลืออยู่  ท าไมไม่ขยายตลาดให้มาก

ขึน้ทัง้ในประเทศ และไปต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มยอดขาย ดีกว่าไปท าสินค้าตวัใหม่ๆ ท่ียงัไม่รู้ว่าจะประสบ
ความส าเร็จหรือไม ่

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1.  การขยายจะมาจากแหลง่ท่ี 2 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบประมาณกลางปี 2561นี ้
2.  ก าลงัการผลิตจากแหลง่ท่ี 2 มีปริมาณการผลิตเทา่กบัแหลง่แรก 
3.  จากธุรกิจผลไม้แปรรูป 60% และ เคร่ืองดื่ม 40% โดยประมาณ 
4.  ในการท าการตลาดสมยัใหม่ บริษัทเน้น product, packaging และแหล่งท่ีจ าหน่ายเป็นตวัน า 

มากกว่าท่ีจะไปท าการโฆษณา หรือ ลดแลก แจก แถม เน่ืองจากปัจจบุนั แหล่งรับรู้ข่าวสารค่อนข้างมาก 
ท าให้ effectiveness ลดลง ทางบริษัทจึงเน้นท่ีการท า packaging และเอาสินค้าไปอยู่ท่ีแหล่งท่ีเหมาะสม 
จะไม่เน้นการลงทุนเยอะตัง้แต่ออกสินค้ามาใหม่ จะดูผลตอบรับและเน้นการปรับสินค้าให้เหมาะกับ
ผู้บริโภค เม่ือปรับสินค้าได้จดุท่ี critical point จงึจะไปลงทนุ ณ จดุนัน้ 

5.  ส าหรับสินค้าตวัใหม่ ผลยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ อยู่ในช่วงปรับสินค้าให้ถูกใจผู้บริโภค อาจจะใช้
เวลา1-2 ปี ซึง่จะลงทนุไมม่าก หลงัจากท่ีสินค้าถกูใจผู้บริโภคแล้ว จงึจะลงทนุมากขึน้ 

6.  บริษัทมีการขยายตลาด ผลิตภณัฑ์ไปได้ดี 2 ตวั คือ Fruity Mix ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ในระดบัราคา 
10 บาท และ Tipco Me ผลิตภณัฑ์แคลอร่ีต ่า  

นายพิพฒัน์ วีระถาวร  ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ถาม 1.  เน่ืองจากรายได้หลักมาจากธุรกิจผลไม้ ซึ่งมีความผันผวนของวัตถุดิบท่ีขึน้กับสภาพอากาศ      
ปีท่ีผ่านมาผลผลิตออกมาดี แต่อากาศท่ีแปรปรวนในปีนีอ้าจส่งผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตร     
อยากทราบว่าบริษัทมีแผนรองรับเร่ืองวัตถุดิบผลไม้อย่างไร ปีท่ีผ่านมาวัตถุดิบออกมาค่อนข้างมาก      
ราคาวตัถดุบิลดลง  ท าให้ต้นทนุลดลง แตปี่นีห้รือปีหน้าอาจจะกลบักนั วตัถดุบิอาจจะออกมาน้อย บริษัทมี
การวางแผนอยา่งไร 

2.  เร่ืองภาษีความหวาน จะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของธุรกิจบริษัทอย่างไร บริษัทมีแผนหรือ     
กลยทุธ์รองรับหรือไม ่

3.  ธุรกิจสารสกดั บริษัทมีเปา้หมายและสดัสว่นของธุรกิจนีอ้ยา่งไร  จะ utilize วตัถดุบิอยา่งไร 
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กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1.  ธุรกิจผลไม้ ประเดน็ท่ีส าคญัมี 2 เร่ือง คือ 
                  - การคาดการณ์ในส่วนของธุรกิจสบัปะรดกระป๋อง คร่ึงปีแรกสบัปะรดคอ่นข้างมาก เน่ืองจาก
มีการเพาะปลกูในช่วง 1-2 ปีท่ีผา่นมา แตช่่วงปลายปีมีแนวโน้มท่ีสบัปะรดจะลดลง ในชว่งท่ีราคาสบัปะรด
ค่อนข้างต ่าจะเน้นการผลิตมาก ข้อดีของสบัปะรดกระป๋องสามารถเก็บ stock ได้ถึง 3 ปี ดงันัน้การผลิต
ในช่วงท่ีราคาวตัถดุิบคอ่นข้างต ่า และเก็บ stock โดยจะเร่ิมทยอยขายในช่วงวตัถดุิบราคาเพิ่มขึน้จะท าให้
ได้ราคาขายท่ีสงูขึน้  

- เร่ือง productivity ในแง่ yield ของชาวไร่ โดยแทนท่ีจะคยุเร่ืองราคาขายอย่างเดียวแตบ่ริษัท
ให้ความส าคญัเร่ืองผลผลิตตอ่ไร่ เพ่ือชาวไร่จะได้มีรายได้ท่ีสม ่าเสมอมากขึน้   

2. ภาษีความหวาน บริษัทมีการร่วมมือกบัภาครัฐ เร่ืองการส่งเสริมสขุภาพของผู้บริโภค และทาง
บริษัทได้มีการเตรียมการรองรับไว้แล้ว ด้วยการมีผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น Tipco Me ท่ีเป็น Low calorie          
แตถ้่าพิจารณาถึงน า้ผลไม้ 100% จะมีน า้ตาลตามธรรมชาติของผลไม้นัน้ๆ ถ้าจะลดน า้ตาลลง บริษัทต้อง
ใช้เทคนิคท่ีดงึน า้ตาลผลไม้ออกมา 

3. ส าหรับธุรกิจสารสกัด เป้าหมาย คือ ต้องการสารสกัดมาใช้และเพิ่มมูลค่าของสินค้าท่ีจะขาย 
ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ 
นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา  ผู้ ถือหุ้น 
ถาม 1.  ปัจจุบนัรัฐบาลเปิดราคาน า้ตาลเป็นราคาลอยตวั ตอนนีร้าคาลง แตถ้่าในอนาคตราคาน า้ตาล
เพิ่มขึน้ บริษัทจะมีวิธีบริหารจดัการอยา่งไร 

2. สินค้าทิปโก้สว่นใหญ่สง่ออก ตอนนีค้า่เงินบาทแข็ง บริษัทจะท าอยา่งไรให้บริษัทได้ก าไรเพิ่มขีน้ 

กรรมการผู้จดัการ 
ตอบ 1. น า้ตาลถูกใช้ในธุรกิจผลไม้แปรรูปเป็นหลักซึ่งเป็นธุรกิจส่งออก ดังนัน้ราคาน า้ตาลท่ีอิงกับ
ตลาดโลก ถือเป็นการแข่งขนัท่ีถูกต้อง โดยเฉพาะในระยะสัน้ ตอนนีถื้อเป็นผลดีเพราะราคาน า้ตาลลดลง      
แต่ในระยะยาวการท่ีราคาลอยตวั ราคาสินค้าท่ีส่งออกจะมีความสมัพนัธ์กันในระดบัหนึ่ง ซึ่งจะเป็นตาม
ตลาดโลก ในเชิงการแขง่ขนัจงึไมน่า่กระทบมากนกั 

2. เร่ืองคา่เงิน แบง่เป็น 2 สว่น 
- ธุรกิจเคร่ืองดื่ม การน าเข้าวตัถดุบิ กบัการสง่ออก มีปริมาณท่ีใกล้เคียงกนั เกือบเป็น Natural 

Hedge ไมค่อ่ยมีผลกระทบมากนกั 
- ธุรกิจสบัปะรดกระป๋อง ได้รับผลกระทบบ้าง แตเ่น่ืองจากบริษัท มีระยะเวลาเรียกเก็บลกูหนี ้

การค้าท่ีสัน้ ประมาณ 30 วนั ความเส่ียงอยูไ่มย่าว บริษัทบริหารความเส่ียงด้วยการซือ้ Forward / Option 
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นายอภิศกัดิ ์ธาราไชย  ผู้ ถือหุ้น 
ถาม 1.  Vision ของบริษัทเน้นเร่ืองอะไร 

2. ในอุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป บริษัทมี market share เท่าไหร่ และบริษัทมีการปรับตัวหรือ
เตรียมความพร้อมอยา่งไรกบัคูแ่ขง่  

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1 .  Vision ของบ ริษั ท  ภ าษาอัง กฤษ  คือ  “Bring Wellness to Society” ภ าษา ไทย  คื อ                        
“น าสขุภาวะท่ีดีสูส่งัคม” ดงันัน้ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทท าจะเน้นเร่ืองสขุภาพ   

2. คูแ่ขง่ของธุรกิจผลไม้แปรรูป มี 2 กลุม่ 
- คูแ่ขง่ภายในประเทศ จะอยูใ่นภาวะเดียวกนั เช่น เร่ืองราคาวตัถดุบิ ทิปโก้เป็น 1 ใน 5 ของราย

ใหญท่ีสดุในประเทศไทย และรักษาความเป็นผู้น าได้ 
  - คู่แข่งต่างประเทศ ท่ีส าคญัคือ อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการบริหารจดัการท่ีดีกว่าใน

เร่ืองต้นทุนราคาสบัปะรดท่ีค่อนข้างแน่นอนกว่า ประเทศไทยราคาวัตถุดิบจะไม่แน่นอนมากกว่า เพราะ
ชาวไร่หลากหลาย ควบคุมล าบาก อย่างไรก็ตามคู่แข่งหลัก จะอยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทยังเป็นผู้น า
ตลาดอยู่ ประเด็นเร่ืองคู่แข่ง บริษัทยังยึดมั่นอยู่กับวิสัยทัศน์ ในส่วนของมาตรฐานระดบัโลก บริษัทได้
มาตรฐานในเกรดดีเย่ียมมาโดยตลอด ถ้ารักษามาตรฐานนีไ้ว้ เร่ืองคูแ่ขง่จะไมใ่ชป่ระเดน็หลกั 

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุฯ ว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเร่ืองตามวาระนี ้
หรือไม ่ทัง้นีป้รากฎวา่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี ้

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 
  

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 
 
วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงนิที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

      ประธานฯ   เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2560 และ     
สรุปข้อมลูทางเงินตามเอกสารแนบ 2 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

     คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมตัิงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ
แล้วสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 นี ้เพราะมีความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง
โดยทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ผู้ สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแบบไม่มี
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เง่ือนไข  อีกทัง้ได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ แล้ว 

กรรมการผู้ จัดการ ได้รายงานสาระส าคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จของบริษัทฯ และบริษัทฯยอ่ย ปี 2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559  ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ                                                                                (หน่วย : ล้านบาท) 
  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  2560 2559 2560 2559* 

สินทรัพย์หมนุเวียน  1,781 1,699     203    797  

สินทรัพย์รวม 6,938 6,809  2,890 2,772  

หนีส้ินหมนุเวียน  1,771 1,508    333    488 

หนีส้ินรวม  2,568 2,366    844 1,001  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น  4,371     4,442**  2,046 1,771  

* ตวัเลขงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 รวมสว่นท่ีโอนกิจการไปให้บริษัทยอ่ย ซึง่ทางบริษัทได้ท าการปรับ
โครงสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 

**รวมสว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ           (หน่วย : ล้านบาท) 

  
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2560 2559 2560 2559 

รายได้จากการขายและการให้บริการ 4,870 5,273 421 384  

ต้นทนุขายและบริการ (3,520) (3,817) (270) (238) 

ก าไรขัน้ต้น 1,350 1,456  151 146  

รายได้อ่ืน 82 94  378 284  

คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 1,221 (1,283) (271) (228) 

ขาดทนุจากการด้อยคา่สินทรัพย์ (6) (186) (6) - 

ก าไรก่อนส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วม คา่ใช้จา่ยทางการเงิน
และภาษี 205 81 252 202 

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงิน
ลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย 601 741  - -    
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คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (54) (40) (36) (22) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  751 782  216 181  

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (47) (16) (41) (5) 

ก าไรสทุธิ 704 766  472 381  

ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทฯ 703 813  472 381  

ก าไรสทุธิตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท)  1.46  1.69  0.98 0.79  

 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 

นายสริุนทร์ วิวฒัน์วานิช ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ถาม 1.  ธุรกิจของ บมจ. ทิปโก้ฟูดส์ จะเหลือธุรกิจผลิตน า้แร่ออราอย่างเดียว ดงันัน้ยอดในงบการเงิน
เฉพาะของ บมจ. ทิปโก้ฟดูส์ ของปี 2561 จะลดลงใชห่รือไม ่

2. ธุรกิจของ TASCO ขณะนีเ้ร่ืองยางมะตอยดูเหมือนกิจการไม่ดีนัก TASCO มี market share 
เทา่ไหร่ เป็นผู้น าตลาดหรือไม่ 

3. ความยั่งยืนของ TASCO จะมี Disruption อะไรเข้ามาและจะมีอะไรมาแทน product ของ 
TASCO ได้หรือไม ่เน่ืองจาก บมจ.ทิปโก้ฟดูส์ ถือหุ้นอยูจ่ะมีความเส่ียงหรือไม่ 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1. งบการเงินเฉพาะของ บมจ.ทิปโก้ฟดูส์ รายได้จะลดลง แตจ่ะมีรายได้จากเงินปันผลเข้าทดแทน 
บริษัทปรับเปล่ียนโครงสร้างเน่ืองมาจากความต้องการให้งบการเงินของ บมจ.ทิปโก้ฟูดส์ สะท้อนผล
ประกอบการของทกุธุรกิจ ไมใ่ชเ่ฉพาะธุรกิจสบัปะรดกระป๋องอยา่งท่ีเป็นมาในอดีต  

2. ธุรกิจ TASCO ผันผวนไปตามราคาน า้มัน , วัตถุดิบ ธุรกิจของ TASCO เป็น International 
Business และเป็นส่วนหนึ่งของ Infrastructure ธุรกิจท่ีเป็นโครงสร้างพืน้ฐาน ความเส่ียงของธุรกิจจึง
คอ่นข้างน้อย ในแง่ของการกระจายความเส่ียง  

นายนิธิชยั ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ถาม 1.  ในรายงานประจ า ปี  ฉบับภาษาอังกฤษ หน้า  188 หมายเหตุประกอบงบข้อ 21                       
Selling Expenses ในปี 2560 จ านวน 719 ล้านบาท ปี 2559 จ านวน 825 ล้านบาท ขอให้ช่วยแยกว่าเป็น
ของธุรกิจใดได้หรือไม ่
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2.  บริษัทมี contract farming มากแคไ่หน 
3.  คา่โฆษณา ใน Selling Expenses ตอ่สดัส่วนการขาย มากหรือน้อยอย่างไร เม่ือเทียบกบัคูแ่ข่ง 

ผลของการท่ีใช้ selling expenses เป็นอยา่งไร เพราะแสดงถึงต้นทนุของ Brand 
4. ท าไมคา่โฆษณาน้อยลง แตก่ าไรน้อยลงไปด้วย ซึ่งราคาไม่ลด เพราะไม่ได้เน้นลดแลกแจกแถม    

แตก่ าไรน้อยลง เป็นเพราะอะไร 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1.  Selling Expenses สว่นใหญ่ประมาณ 90% จะเป็นของธุรกิจเคร่ืองดื่ม 
2.  บริษัทมี contract farming ประมาณ 90% 
3.  ถ้าเทียบกับธุรกิจเคร่ืองด่ืมโดยทั่วๆ ไป ทิปโก้ใช้น้อยกว่าค่าเฉล่ีย เน่ือง จากไม่เน้นเร่ือง           

ลด แลก แจก แถม มากนัก Selling Expenses ปี 2560 ลดลง เม่ือเทียบกับปีก่อนหน้า เน่ืองจากบริษัท
ควบคมุไมใ่ห้มากเกินไป แตจ่ะเน้นการสร้างการรับรู้ให้ brand เข้าไปอยูใ่น life style ของคน 

4. ก าไรลดลงจากยอดขายท่ีลดลง ความสามารถในการท าก าไรเทา่เดมิ 

นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา  ผู้ ถือหุ้น 

ถาม 1.  รายงานประจ าปี (ภาษาไทย)  หน้า 130 งบแสดงฐานะทางการเงิน เร่ืองทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตน 
ท าไมยอดเพิ่มขึน้ ตามหมายเหตปุระกอบงบ บอกว่าเป็นเร่ือง software อยากให้ชีแ้จง จะมีเพิ่มขึน้ทุกปี
หรือไม ่

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1.  ปีท่ีแล้วมีการลงทนุ ERP โดยตดิตัง้ระบบ SAP ท่ีบริษัทยอ่ย  

นางสาวสวุรรณี  ผู้ ถือหุ้น 

ถาม 1.  งบการท า R&D คดิเป็นก่ี % ของรายได้ 
2. สินค้าใหมท่ี่ทางบริษัทอยากเจาะตลาดโดยตรง อยากให้บริษัทกระจายการประชาสมัพนัธ์ไปยงั

ลกูค้าอีกกลุม่หนึง่ท่ีอยากดแูลรักษาสขุภาพ ซึง่ไมต้่องใช้งบมาก ให้เข้าไปในส่ือท่ีชอบ  
3. เร่ืองโครงการน า้แร่ ไมช่ดัเจนวา่ในไตรมาส 3 บริษัทจะเร่ิม operate หรือเร่ิมคดิวา่จะ operate 
4.  อยากทราบงบ R&D เน่ืองจาก เป็นเร่ืองท่ีจะสะท้อนถึงความมุง่มัน่ของฝ่ายบริหาร 
5.  เร่ืองสบัปะรด แนวโน้มการบริโภคสบัปะรดแตล่ะปี จะเพิ่มเป็นก่ี % 
 

 



 14 
 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ 1.  บริษัทไม่ได้ท างบ R&D เป็นสดัส่วนของยอดขาย แต่มี R&D ของทุกบริษัท ท่ีรวมกนัเพ่ือสร้าง
สินค้าท่ีมลูคา่เพิ่มมากขึน้ ซึ่งขณะนีด้เูร่ืองการน าสารสกดัมาใช้ในธุรกิจ และดเูทคโนโลยีอยู่ 4-5 เร่ือง ท่ีจะ
มาใช้ในการผลิตอาหารและเคร่ืองด่ืมในอนาคต บริษัทได้ให้ความส าคญักับเร่ือง R&D มาก โดยเป็นเร่ือง
หลกัของปี 2561 นี ้

2. การเจาะกลุ่มลกูค้ามากขึน้ บริษัทจะรับไปพิจารณาด าเนินการ ซึ่งปัจจบุนัสินค้าใหม่จะอยู่ใน 
social media เพิ่มมากขึน้  

3.  เร่ืองโครงการน า้แร่แหล่งท่ี 2 บริษัทจะประกาศความชดัเจนช่วงกลางปี 2561 เน่ืองจากเป็น
ความลบัทางการค้า  

4.  ความส าคญัไม่ได้อยู่ท่ีตัวเลข สิ่งส าคญัคือ พันธมิตร ณ วันนีบ้ริษัทจับมือกับมหาวิทยาลัย
หลายท่ี และกบั start up เพ่ือจะพฒันาเทคโนโลยีขึน้มา  

5.   เพิ่มตามจ านวนประชากรโลก การเตบิโตประมาณ 2-3 %  

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมวาระนี ้ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง  และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม            
รวม 84  ราย ถือหุ้นรวมกนั 682,589 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 494 ราย ถือหุ้นรวม 275,141,955 
หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตอินุมัตงิบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิน้สุด 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   275,130,719 เสียง    คิดเป็นร้อยละ 99.9959    
ไม่เหน็ด้วย                   0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง         11,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0041 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2560 

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 มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ของบริษัทฯ หลงัจดัสรรตามกฎหมาย 
            บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2560 จ านวน 472,086,371 บาท     
คดิเป็นก าไรตอ่หุ้น 0.98 บาท  ตามงบการเงินรวมก าไรสทุธิเทา่กบั 702,647,368 บาท    
            คณะกรรมการจึง เสนอให้จ่ายเงินปันผลหุ้ นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิ น้ 

361,934,730 บาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ ถือหุ้น 482,579,640 

หุ้น ซึ่งเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2560 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท/หุ้น     

จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายส าหรับงวดนีใ้นอัตราหุ้ นละ 0.25 บาท/หุ้ น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจ านวน  

241,289,820 บาท และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤษภาคม 2561  

            ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จา่ยเงินปันผลหุ้นละ 0.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.41 ของก าไรสทุธิตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ แก่ผู้ ถือหุ้น 482,579,640 หุ้น เป็นจ านวนเงิน 188,206,059.60 บาท   

            บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตามรายช่ือผู้ มีสิทธิในการรับเงินปันผล(Record Date)          

ในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัจิา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560    
 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
            ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 
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            ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งวา่จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชมุ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมเพิ่ม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม         
รวม 4 ราย ถือหุ้นรวมกนั 7,800 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 498 ราย  ถือหุ้นรวม 275,149,755 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560  ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย  275,138,519  เสียง    คิดเป็นร้อยละ   99.9959 
ไม่เหน็ด้วย                   0    เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง        11,236    เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0041 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

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

ในการประชมุครัง้นี ้ กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น คือ 

1.  นายวิรัช ไพรัชพิบลูย์     กรรมการอิสระ 
2.  นายไพศาล พงษ์ประยรู กรรมการอิสระ 
3.  นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ 

คณะกรรมการได้แจ้งผ่านตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ  ได้ทางเว็บไซต์ www.tipco.net ของบริษัทฯ  ระหว่างวันท่ี 27 
พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2561 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลใดให้คณะกรรมการพิจารณา 

ระเบียบการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน
เป็นผู้สรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ  เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกแต่
คณะกรรมการสรรหาฯ จะด าเนินการสรรหากรรมการตอ่เม่ือได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ                  

http://www.tipco.net/
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           คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย จึงพิจารณาว่ากรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน 
สมควรจะได้รับการพิจารณาแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากมีผลการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีผ่านมา
เป็นท่ีนา่พอใจ  
           ดงันัน้ คณะกรรมการจึงเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาแตง่ตัง้ 3 ท่านดงักล่าวเป็นกรรมการ   
เน่ืองจาก มีคณุสมบตักิารเป็นกรรมการครบถ้วนตามท่ีบริษัทก าหนด คือ 

1. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 
2. มีเวลาพอเพียงตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีกรรมการ 
3. เป็นผู้ ท่ีมีลกัษณะครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน 
4. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ       

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
5.  กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระ       

          คณุสมบตัิของกรรมการ และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกกรรมการ ได้พิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2560 หน้า 87-88 และแสดงบนจอภาพในขณะนี ้       
          ประวตัขิองผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 3 ทา่น ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
          ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุฯ ว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเร่ืองตามวาระนีห้รือไม่ 
ทัง้นีป้รากฎวา่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี ้  
          ในการพิจารณา จะเลือกกรรมการทีละต าแหน่ง  ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการแต่ละ
ต าแหน่ง  โดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีถืออยู่ทัง้หมด  ไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง ผู้ ท่ีได้รับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในต าแหนง่นัน้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียง  ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการอิสรต าแหน่งท่ี 1 โดยแจ้งว่าคณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอให้เลือก นายวิรัช  ไพรัชพิบลูย์  เป็นกรรมการอิสระ  

นายวิรัช  ไพรัชพิบลูย์ เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 10 ปี ในการด ารงต าแหนง่กรรมการในวาระท่ีผ่าน
มาเข้าประชมุคณะกรรมการ 17 ครัง้ จาก 18 ครัง้ 

ประวตัขิองนายวิรัช  ไพรัชพิบลูย์  ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง  

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกกรรมการอิสระต าแหนง่ท่ี 2 โดยแจ้งวา่คณะกรรมการบริษัท
ฯเสนอให้เลือก นายไพศาล พงษ์ประยรู เป็นกรรมการอิสระ  

นายไพศาล พงษ์ประยรู เป็นกรรมการอิสระมาแล้ว 5 ปี ในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระในวาระ
ท่ีผา่นมา เข้าประชมุคณะกรรมการ 17 ครัง้ จาก 18 ครัง้ 
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ประวตัขิองนายไพศาล พงษ์ประยรู ฉายอยูบ่นจอภาพ 

ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ประธานฯ ได้แจ้งในท่ีประชมุฯ วา่เป็นกรรมการท่ีครบวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ส าหรับวาระท่ี 
5.3 จงึขอมอบหมายให้นายเอกพล กรรมการผู้จดัการ  ด าเนินการประชมุในระหวา่งการพิจารณาวาระนี ้

นายเอกพล กรรมการผู้ จัดการ  ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกกรรมการต าแหน่งท่ี 3 โดยแจ้งว่า
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้เลือก นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร  เป็นกรรมการ    

นางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร   เป็นกรรมการมาแล้ว 25 ปี ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในวาระท่ี
ผา่นมาเข้าประชมุคณะกรรมการครบทัง้ 18 ครัง้  

ประวตัขิองนางสาวลกัษณา ทรัพย์สาคร   ฉายอยูบ่นจอภาพ 

นายเอกพล กรรมการผู้จดัการ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง 

ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม รวม       
1 ราย ถือหุ้นรวมกนั 100 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 499 ราย ถือหุ้นรวม 275,149,855 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) เลือกนายวิรัช  ไพรัชพบูิลย์  เป็นกรรมการอิสระด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   275,123,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9903 
ไม่เหน็ด้วย             6,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง         19,936   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0072 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

2)  เลือกนายไพศาล พงษ์ประยูร เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   275,123,019 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9903 
ไม่เหน็ด้วย             6,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง        19,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0072 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

3)  เลือก นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร     ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
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เหน็ด้วย   275,123,119 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9903 
ไม่เหน็ด้วย          6,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง         19,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0072 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 
วาระที่ 6   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ผลตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องหรือเก่ียวเน่ืองกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
2. ผลตอบแทนกรรมการจากการท างานให้เป็นรายเดือน สอดคล้องกบัการรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี
กรรมการตลอดเวลา มิใชเ่ฉพาะเพียงในเวลาท่ีมาประชมุ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ได้เสนอคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดย
พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกบัผลการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ  ของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม และกลุ่มอตุสาหกรรมอ่ืนท่ีมีรายได้ใกล้เคียง
กนั  และเสนอคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เทา่กบัปี 2560 ซึง่คณะกรรมการเห็นชอบด้วย 

ดงันัน้คณะกรรมการจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
เป็นดงัตอ่ไปนี ้

            1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

1.1   คา่ตอบแทนการท างาน 
- ประธานกรรมการ   เดือนละ 50,000 บาท 
- กรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 

1.2   คา่ตอบแทนจากผลการด าเนินงาน 
   - หากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิให้จ่ายผลตอบแทนให้กรรมการทัง้คณะอีกไม่เกิน 1 เท่า 

ของคา่ตอบแทนรวมท่ีคณะกรรมการได้รับทัง้ปี โดยการพิจารณา คา่ตอบแทนนีใ้ห้อยู่ในดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการ 

1.3   สิทธิอ่ืนๆ     -ไมมี่- 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  ครัง้ละ 70,000 บาท ปีละ 4 ครัง้                  
ไมว่า่จะประชมุก่ีครัง้ก็ตาม 
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- กรรมการตรวจสอบ           ครัง้ละ 50,000 บาท ปีละ 4 ครัง้ 
ไมว่า่จะประชมุก่ีครัง้ก็ตาม 

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
            - ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  ปีละ 60,000 บาท 

- กรรมการ        ปีละ 40,000 บาท 

ทัง้นีค้ณะกรรมการไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใด ๆ จากบริษัทฯยอ่ย 

คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีได้เสนอ  
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบ   และคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดคา่ตอบแทน ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 83-86 

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 

ประธานฯ ได้แจ้งวา่จะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้4 หวัข้อ คือคา่ตอบแทนคณะกรรมการจาก
การท างาน  คา่ตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน   คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติ
ของท่ีประชุมคือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  ผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีมา
ประชุม รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นกรรมการ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีส้อดคล้องกับความเห็นของ        
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีว่า การพิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ เป็นการพิจารณาหลกัการ ไมไ่ด้เฉพาะเจาะจง
เพ่ือตวับคุคล  

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน 
 ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่านในปี 2560   
ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการทุกท่าน เข้าประชุมวาระปกติ และวาระพิเศษครบทุกครัง้ ยกเว้น                   
นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ป่วยจ าเป็นต้องเข้ารักษาตวัท่ีโรงพยาบาล  

ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน 
ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   
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ประธานฯ ได้แจ้งว่าในปี 2560 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจาก                   
ผลการด าเนินงาน 

การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ของกรรมการตรวจสอบ   

แต่ละท่านในปี 2560 ได้ฉายอยู่บนจอภาพ กรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าประชมุครบทุกครัง้ตามวาระท่ี
ทา่นด ารงต าแหนง่  

  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง   
 
การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานฯ ได้แถลงว่า รายงานการเข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของ

กรรมการฯ แตล่ะทา่นในปี 2560 ได้ฉายอยูบ่นจอภาพ กรรมการทกุทา่นเข้าประชมุครบทกุครัง้  ตามวาระท่ี
ทา่นด ารงต าแหนง่ 

 ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนน 

 ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเอง และ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม       
รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกนั 5 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 500 ราย ถือหุ้นรวม 275,149,860 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากการท างาน ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   274,811,719 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8771 
ไม่เหน็ด้วย             6,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง      331,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1204 
บัตรเสีย                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

2) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจากผลการด าเนินงาน  ตามที่ประธานฯ 
เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดังนี ้

   เหน็ด้วย   274,811,724 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8771 
ไม่เหน็ด้วย             6,800    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง       331,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1204 
          บัตรเสีย                       0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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3) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ตามที่ประธานฯ เสนอ  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   274,811,724 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8771 
ไม่เหน็ด้วย             6,800   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง       331,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1204 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

4) ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามที่ 
ประธานฯเสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ดังนี ้

   เหน็ด้วย   274,811,724 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8771 
ไม่เหน็ด้วย             6,800    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง       331,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1204 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุเร่ืองการพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 120 และข้อบงัคบับริษัทข้อ 35 (5) ให้ท่ีประชุม   

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี 
 การพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้  คือ 
           1. เป็นผู้ สอบบัญชีตามมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง         

ประเทศไทย 
2.  เป็นส านกังานบญัชีท่ีมีมาตรฐานในการตรวจสอบท่ีดี  ท่ีเช่ือถือได้ 

 3.  มีช่ือเสียงและประวตักิารท างานท่ีดี 
 4.  คา่บริการวิชาชีพเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบได้คดัเลือก บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 เน่ืองจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีท่ีมีเช่ือเสียง     
มีคุณสมบตัิตามท่ีส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด  และได้ปฎิบตัิงานใน
หน้าท่ีผู้ สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอด 2 ปีท่ีผ่านมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือ         
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ              
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            คณะกรรมการเห็นด้วยกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จึงน าเสนอให้ท่ีประชุมผถืูอหุ้นพิจารณาและ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ  ดงันี ้

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
นายณฐัวฒุิ  สนัตเิพ็ชร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5730  และ/หรือ                   
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตตกิลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5874   

 การพจิารณาก าหนดค่าสอบบัญชี  
      บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้เสนอราคาค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 1,150,000  

บาท ลดลงจากปี 2560  จ านวน 467,500 บาท ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้เปรียบเทียบกบัคา่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทอ่ืนแล้วเห็นวา่เหมาะสม คา่สอบบญัชีท่ีลดลงเน่ืองจากการโอนสว่นงานส าหรับการแปรรูป
ผลไม้ให้แก่บริษัทยอ่ย ทัง้นีค้า่สอบบญัชีนีไ้มร่วมคา่บริการอ่ืนท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 

            ในปี 2560 นอกจากค่าสอบบัญชีจ านวน 1,617,500 บาทแล้ว บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนของ        
งานบริการอ่ืนแก่บริษัทส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นจ านวน 161,994.67 บาท 

            ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกบัการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบ  และเห็นว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณาแตง่ตัง้บริษัทส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และก าหนดคา่สอบบญัชี จ านวน 1,150,000 บาท  

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

Mr. Basant Kumar Dugar   ผู้ ถือหุ้น 
ถาม     มีข้อเสนอแนะ 1.  ประเทศไทยเข้าสู่ AEC ในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และได้มีการเปิดเสรีธุรกิจ
บริการ 111 รายการ รวมถึงการสอบบญัชีด้วย หากบริษัทฯ มีธุรกิจท่ีต่างประเทศและอยู่ใน AEC ควรใช้
ประโยชน์จากการเปิดเสรีนี ้ 

             2.  ควรมีการปรับเพิ่มคา่สอบบญัชีตามอตัราเงินเฟ้อ 
             3.  ควรท าการสอบบญัชีลกัษณะเป็น Perpetual Audit คือ ท าต่อเน่ือง วันต่อวัน     

เดอืนตอ่เดือน เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยและตดิตามผลประกอบการตอ่เน่ือง 

กรรมการผู้จดัการ 

ตอบ     กล่าวขอบคณุส าหรับข้อแนะน า 

             ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงใน 2 หวัข้อ คือแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด 
คา่สอบบญัชี  และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็นมติของท่ีประชมุทัง้ 2 หวัข้อ คือคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ในการประชมุวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุและ มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาประชมุ  รวม 500 ราย  ถือหุ้น
รวม 275,149,860 หุ้น 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมตดิังนี ้

1) แต่งตัง้บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  3930 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ   สันติ เพ็ชร            
ผู้ ส อ บ บั ญ ชี รั บ อ นุ ญ า ต  ท ะ เ บี ย น เ ล ข ท่ี  5 7 3 0  แ ล ะ / ห รื อ                             
นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่  5874 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561   
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย   275,123,124 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.9903 
     ไม่เหน็ด้วย               6,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 
     งดออกเสียง            19,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0072 

          บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  2)  ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 1,150,000 บาท  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

                              เหน็ด้วย   274,813,124 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8776 
ไม่เหน็ด้วย             6,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 

          งดออกเสียง       329,936 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1199 
บัตรเสีย                        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 

วาระที่ 8  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 3(วัตถุประสงค์) 

      ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุเร่ืองการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 
และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3(วตัถปุระสงค์) ดงัตอ่ไปนี ้

    เดิม ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานท าผลไม้และน า้ผลไม้กระป๋อง ผลไม้อบแห้ง อาหารกระป๋อง
แปรรูปจากผลพลอยได้จากผลไม้ และน า้ผลไม้กระป๋อง และผลไม้อบแห้ง โรงกลัน่น า้มนัพืช ผลิตกระป๋อง
และภาชนะเพื่อจ าหนา่ย 

    ใหม่ ข้อ 1. ประกอบกิจการโรงงานผลิตเพ่ือจ าหน่ายและรับจ้างผลิต พืช ผกั ผลไม้ ทัง้ประเภท 
สด แปรรูป อบแห้ง แช่แข็ง รวมทัง้ผลิตเพ่ือจ าหน่ายและรับจ้างผลิต น า้ผลไม้ กะทิ น า้มันพืช อาหาร 
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เคร่ืองด่ืม น า้ด่ืม น า้แร่ ผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุภัณฑ์ และรับจ้างบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองดื่มลงในบรรจภุณัฑ์ 

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 
ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็น

มติของท่ีประชุมคือเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม  
รวม 1 ราย ถือหุ้นรวมกนั 300 หุ้น ท าให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 501 ราย ถือหุ้นรวม 275,150,160 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 1 และ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3(วัตถุประสงค์) 
 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
          เหน็ด้วย   274,828,924 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8833 
          ไม่เหน็ด้วย         1,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
          งดออกเสียง    319,436 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1161 

บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 
วาระที่ 9  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 

      ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุเร่ืองการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 30 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิโดยค าสัง่หวัหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ  คณะกรรมการจึงได้พิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 30 โดยมีรายละเอียด
ของการแก้ไข ดงันี ้

 ข้อบังคับของบริษัทฯ (เดมิ) 
 ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคนซึ่งมีหุ้น
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นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ข้อบังคับของบริษัทฯ (ใหม่) ที่ขอแก้ไข 
ข้อ 30 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลาย
คนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด อาจร้องขอเป็นหนงัสือให้ 
คณะกรรมการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการขอให้เรียกประชมุ
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเชน่นีใ้ห้คณะกรรมการจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้า
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะตามวรรคสอง  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้า
วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 
ประธานฯ  ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง และได้แจ้งว่าจ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือเป็น

มติของท่ีประชุมคือเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมและ มอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนมาประชุม  รวม 501 ราย  
ถือหุ้นรวม 275,150,160 หุ้น 

 
มตทิี่ประชุม ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30  ดังนี ้
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    ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

          เหน็ด้วย   274,812,024 เสียง    คิดเป็นร้อยละ  99.8771 
          ไม่เหน็ด้วย         6,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0025 
          งดออกเสียง    331,336 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.1204 

                          บัตรเสีย                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

                           
วาระที่ 10    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

       ประธานฯ  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเตมิ 

Mr. Basant Kumar Dugar   ผู้ ถือหุ้น 
ถาม     ขอชมเชยบริษัทท่ีได้รับ CG 4 ดาวจาก IOD มี Enterprise Value ท่ีสงูกว่า Market Capitalization 
มีการจ่ายเงินปันผลสูงควรเข้าอยู่ในกลุ่มหุ้น High Dividend มีกระแสเงินสดท่ีสม ่าเสมอ แต่ควรลงทุน
เพิ่มขึน้เพ่ือให้เติบโตเร็วขึน้ ควรมี Premium on Equity บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีสงูขึน้ มียอดขายและ 
EBITDA ท่ีดี ลดCash Cycle จาก 69 เหลือ 64 วนั มีก าไรสุทธิ Current Ratio ROE และ ROA ท่ีดี แต่ยัง
ขาด Growth Ratio แนะน าว่าควรให้มีค่าตอบแทนคณะกรรมการท่ีเช่ือมโยงกับการเติบโตของก าไรด้วย
ราคาหุ้นต่อ Book Value 1.4 น่าจะเพิ่มขึน้เป็น 2-3 เท่าได้ ควรลด Overdraft ให้เป็นศนูย์เพ่ือลดดอกเบีย้
แนะน าให้ใช้เงินกู้ ระยะยาว ซึง่สามารถช าระคืนและกู้ ใหม ่เพ่ือให้คา่ใช้จา่ยทางการเงินลดลง 

ประธานกรรมการ 

ตอบ     กลา่วขอบคณุส าหรับค าชมเชยและข้อเสนอแนะ 

นายธรรมศกัดิ ์จิตตมิาพร ผู้ ถือหุ้น 

ถาม 1.  มีความคิดเห็นว่าจากท่ีดูราคาหุ้ นของทิปโก้ในวันนีอ้ยู่ ท่ี13 บาท ขึน้มา30 สตางค์ จาก                  
ผลประกอบการ P/E ต ่ากว่า10 บาท ซึ่งดีกว่าคู่แข่ง และดูจากรายงาน ไม่มีการลงทุนรายใหญ่ๆ            
Cash Flow มีเงินเหลือประมาณ 500 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ผู้ บริหารพิจารณาดูว่า ราคาหุ้ น ณ วันนี ้       
ท่ีดชันี 1500 -1600 ถ้าบริษัทจะซือ้หุ้นคืนบางส่วน นา่จะเป็นจิตวิทยาท่ีดีส าหรับคนทัว่ไป ว่าบริษัทมีความ
เช่ือมัน่ในหุ้นของบริษัทเอง อยากให้ศกึษาดวูา่ติดข้อบงัคบัและต้องท าอะไรบ้าง 
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ประธานกรรมการ 

ตอบ     1.  บริษัทไมมี่นโยบายท่ีจะซือ้หุ้นคืน 

   เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นถามค าถามเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงเห็นด้วย       
ทัง้หมด  

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

          ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 12.15 น.                              

                      

                                                                               ลงช่ือ                                       ประธานท่ีประชมุ                                                                                            

                                                                                    (นางสาวลกัษณา   ทรัพย์สาคร)                                              
                                                                                               ประธานกรรมการ                                                        

 

ลงช่ือ                                 ผู้บนัทึกการประชมุ 
       (นางสาวกลุกาน   จีนป่ัน) 
             เลขานกุารบริษัท 

http://www.tipco.net/

