
  
 

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200 

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand. 

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand. 

ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 118/1 อำคำรทิปโก ้ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200 

โรงงำนเชียงใหม ่: เลขท่ี 205/1 หมู ่2 ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่50180 ประเทศไทย 

โรงงำนเพรบรูณ ์: เลขท่ี 999 หมูท่ี่ 7 ต ำบลพขุำม อ ำเภอวิเชียรบรุี จงัหวดัเพชรบรูณ ์67180 ประเทศไทย 

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED                        Registration No. 0107535000052 
 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                           ทะเบยีนเลขที ่  0107535000052 

ที่  ทฟ  018/2565 
                                                                                                                        วนัท่ี  7 เมษำยน 2565 
เรือ่ง    แจง้มติกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำร 
           ตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 
               ตำมที่บริษัท ทิปโก้ฟูดส ์จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2565 ประชุมเมื่อ           
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษำยน 2565 ณ หอ้ง Auditorium ชั้น 5 อำคำรทิปโก้ 1  เลขที่ 118/1 ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท         
เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร  โดยในกำรประชุมดงักล่ำวมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมทัง้ที่มำดว้ยตนเองและโดยกำรมอบ
ฉนัทะรวมทัง้สิน้ 42 รำย  เป็นจ ำนวนหุน้รวมทัง้สิน้ 281,043,789 หุน้  คิดเป็นรอ้ยละ 58.2378 ของจ ำนวนหุน้ที่จ  ำหนำ่ย
แลว้ทัง้หมด  ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ไดม้ีมติในแตว่ำระดงัตอ่ไปนี ้ 
1. รบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 9 เมษำยน 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,147,789 100.0000 - - - - - 281,147,789 100 44 

 
2. รบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 วำระนีเ้ป็นวำระเพือ่รบัทรำบจงึไมม่ีกำรลงคะแนน 
3.  อนมุตัิงบกำรเงินท่ีไดร้บักำรตรวจสอบแลว้ สิน้สดุ ณ. วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี ้       
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,167,789 100.0000 - - - - - 281,167,789 100 45 
 

4.  อนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ในอัตรำหุน้ละ 0.77 บำท ชึ่งเมื่อวนัที่ 10 กันยำยน 2564 บริษัทไดจ้่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลในอัตรำหุน้ละ 0.19 บำท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ำยส ำหรบังวดนีใ้นอัตรำหุ้นละ 0.58 บำท และก ำหนดจ่ำย         
เงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 5 พฤษภำคม 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,172,889 100.0000 - - - - - 281,172,889 100 46 

 
 



  
 

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200 

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand. 

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand. 

ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 118/1 อำคำรทิปโก ้ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200 

โรงงำนเชียงใหม ่: เลขท่ี 205/1 หมู ่2 ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่50180 ประเทศไทย 

โรงงำนเพรบรูณ ์: เลขท่ี 999 หมูท่ี่ 7 ต ำบลพขุำม อ ำเภอวิเชียรบรุี จงัหวดัเพชรบรูณ ์67180 ประเทศไทย 

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED                        Registration No. 0107535000052 
 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                           ทะเบยีนเลขที ่  0107535000052 

5.  อนมุตัิเลอืกตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนีเ้ขำ้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
      5.1 พลอำกำศเอกพงศธร บวัทรพัย ์ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอิสระอีกวำระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,173,389 100.0000 - - - - - 281,173,389 100 47 

 
      5.2 นำงอนรุตัน ์เทียมทนั ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี  ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,047,189 99.9551 126,200 0.0449 - - - 281,173,389 100 47 

 
      5.3 นำยกฤษฎิ ์เศรษฐิน ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,047,189 99.9551 126,200 0.0449 - - - 281,173,389 100 47 

 
      5.4 นำยยงสทิธ์ิ โรจนศ์รกีลุ ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรอีกวำระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี  ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,173,389 100.0000 - - - - - 281,173,389 100 47 

 
6.  อนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 

6.1 คำ่ตอบแทนกรรมกำรแบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ 
                    6.1.1 อนุมัติค่ำตอบแทนกำรท ำงำนจ่ำยเป็นเดือน โดยจ่ำยประธำนกรรมกำรเดือนละ 50,000 บำท          

สว่นกรรมกำรทำ่นอื่นจ่ำยเดือนละ 40,000 บำท ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี ้
 



  
 

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200 

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand. 

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand. 

ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 118/1 อำคำรทิปโก ้ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200 

โรงงำนเชียงใหม ่: เลขท่ี 205/1 หมู ่2 ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่50180 ประเทศไทย 

โรงงำนเพรบรูณ ์: เลขท่ี 999 หมูท่ี่ 7 ต ำบลพขุำม อ ำเภอวิเชียรบรุี จงัหวดัเพชรบรูณ ์67180 ประเทศไทย 

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED                        Registration No. 0107535000052 
 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                           ทะเบยีนเลขที ่  0107535000052 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,173,389 100.0000 - - - - - 281,173,389 100 47 

              
    6.1.2 อนมุตัิคำ่ตอบแทนผลกำรด ำเนินงำนเป็น ดงันี ้

 หำกบริษัทมีก ำไรสุทธิให้จ่ำยผลตอบแทนให้กรรมกำรทั้งคณะอีกไม่เกิน 1 เท่ำของค่ำตอบแทนรวมที่
คณะกรรมกำรไดร้บัทัง้ปี  โดยกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทนนีใ้หอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมกำรบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก  ดงันี ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,173,389 100.0000 - - - - - 281,173,389 100 47 

 
                      6.1.3 ผลประโยชนอ์ื่นใด 
                                     - ไมม่ี- 

6.2 อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ โดยจ่ำยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ละ70,000 บำท  
กรรมกำรตรวจสอบทำ่นอื่นครัง้ละ  50,000 บำท โดยจ่ำยปีละ 4 ครัง้ ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก  ดงันี ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,180,479 100.0000 - - - - - 281,180,479 100 48 

 
6.3 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จ่ำยเป็นรำยปี โดยประธำนคณะกรรมกำรจ่ำยปีละ 

60,000 บำท และกรรมกำรทำ่นอื่น จ่ำยปีละ 40,000 บำท ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก ดงันี ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,180,479 100.0000 - - - - - 281,180,479 100 48 

 
7.  อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีประจ ำปี 2565 

7 .1   อนุมัติ แต่ งตั้ง  นำยณัฐวุฒิ   สันติ เพ็ ช ร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที่  5730 และ /หรือ                          
นำงสำวอิศรำภรณ์ วิสุทธิญำณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นำงสำววรำพร ประภำศิริกุล          



  
 

Head Office : 118/1 TIPCO Tower, Rama 6 Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok. 10400 Thailand, Tel : (662) 273 6200 

Factory : 205/1 Moo 2, Tambon Pongyang, Maerim District, Chiangmai Province 50180 Thailand. 

Factory : 999 Moo 7 Phu Kham, Wichian Buri, Phetchaboon 67180 Thailand. 

ส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 118/1 อำคำรทิปโก ้ถนนพระรำม 6 แขวงพญำไท เขตพญำไท กรุงเทพมหำนคร 10400, โทร (02) 273 6200 

โรงงำนเชียงใหม ่: เลขท่ี 205/1 หมู ่2 ต ำบลโป่งแยง อ ำเภอแมร่ิม จงัหวดัเชียงใหม ่50180 ประเทศไทย 

โรงงำนเพรบรูณ ์: เลขท่ี 999 หมูท่ี่ 7 ต ำบลพขุำม อ ำเภอวิเชียรบรุี จงัหวดัเพชรบรูณ ์67180 ประเทศไทย 

TIPCO FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED                        Registration No. 0107535000052 
 

บริษทั ทิปโก้ฟดูส ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                           ทะเบยีนเลขที ่  0107535000052 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4579 จำกบริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เ ป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565                        
ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก   ดงันี ้
 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็นดว้ย รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,180,479 100.0000 - - - - - 281,180,479 100 48 

 
7.2   อนมุตัิคำ่สอบบญัชีเป็นเงิน 1,150,000 บำทตอ่ปี ดว้ยคะแนนเสยีงขำ้งมำก   ดงันี ้

 

เห็นดว้ย รอ้ยละ ไมเ่ห็น
ดว้ย 

รอ้ยละ งดออก
เสยีง 

รอ้ยละ บตัร
เสยี 

รวมจ ำนวน
หุน้ 

รอ้ยละ รวมผูเ้ขำ้รว่ม
ประชมุ(คน) 

281,180,479 100.0000 - - - - - 281,180,479 100 48 

 
 
                   จึงเรยีนมำเพื่อทรำบ 
                                                                                                
                                                                                                                    

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
                                                                                                                 นำยยงสทิธ์ิ  โรจนศ์รกีลุ 
                                                                                                                ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร 


