
ท่ี  บห. 001/2553    15  มกราคม  2553 
 
เร่ือง      การใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ    และวาระการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจาํป คร้ังท่ี 1/2553 
 
เรียน      กรรมการและผูจัดการ 
              ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
               

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  ขอเรียนใหทราบวาทานผูถือหุน
สามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2553 เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยผูถือหุน
สามารถเสนอเร่ืองดังกลาวไดตั้งแตวันท่ี 15 มกราคม 2553  ถึงวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2553 โดยหลักเกณฑ
รายละเอียดไดเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี http://www.tipcoasphalt.com ในหัวขอ ขอมูลนักลงทุน  

 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                        (นายชัยวัฒน  ศรีวรรณวัฒน) 
                                                                                   กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tipcoasphalt.com/


หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา 
 

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลโดยเช่ือม่ัน
วาหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเปนกระบวนการสําคัญท่ีสงเสริมใหการดําเนินงานประสบความสําเร็จ และ
บรรลุเปาหมายสําคัญของบริษัท คือ การเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยคํานึงถึง
ผูมีสวนไดเสียอ่ืน และยังชวยสรางความเช่ือม่ันวาการดําเนินธุรกิจมีความโปรงใส ตรวจสอบได ไมผิดตอ
กฎหมายและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการประชุมสามัญประจําปของผูถือหุน บริษัทจะเปด
โอกาสใหผูถือหุนสวนนอยไดเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนเพิ่มเติม และเสนอช่ือบุคคลเขาดํารง
แหนงกรรมการบริษัทลวงหนา ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการท่ีดีที่บริษัทพึงปฏิบัติดวย โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
 1. ผูถือหุนท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี  

 1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน  
 1.2 มีสัดสวนการถือหุนข้ันต่ําไมนอยกวา 100,000 หุน  
 1.3 มีรายช่ืออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในสัดสวนท่ีกําหนดตามขอ 1.2 ตอเนื่องมาไมนอย 
        กวา 1 ป และตองถือหุนในวันท่ีเสนอวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา 
        ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท  

 2. การเสนอวาระการประชุม  
 2.1 เร่ืองท่ีจะไมบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนไดแก  

2.1.1 เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการดําเนนิธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงท่ีกลาวอางโดยผู
ถือหุนท่ีมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเร่ืองดังกลาว 

2.1.2 เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนนิการ  
2.1.3 เร่ืองท่ีผูถือหุนเคยเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปท่ีผานมา 

และไดรับมติสนับสนุน ดวยคะแนนเสียงท่ีนอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัท โดยท่ีขอเท็จจริงในเร่ืองนั้นยังไมไดเปล่ียนแปลง
อยางมีนัยสําคัญ  



2.1.4 เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตาง ๆ ของหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานท่ีกํากบัดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค 
ขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการท่ีดขีองบริษัท  

2.1.5 เร่ืองท่ีไมกอใหเกิดประโยชน หรือเร่ืองท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม  

2.1.6 เร่ืองท่ีบริษัทไดดําเนนิการแลว 
2.1.7  เร่ืองท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือ

เร่ืองท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูท่ีเกี่ยวของกลุมใดกลุม
หนึ่งของ บริษทั  

2.2 ข้ันตอนการพจิารณา  
2.2.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําและนําสง “แบบขอเสนอ

วาระการประชุมผูถือหุน” พรอมท้ังเอกสารประกอบการพิจารณาตาง ๆ ท่ี
ครบถวนและถูกตองมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2553    
และตองระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ือพิจารณา หรือ เพื่อ
อนุมัติ แลวแตกรณี ตามท่ีอยูดังนี้  

 
เลขานุการบริษัท 
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากดั (มหาชน)  
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  
ประเทศไทย  
 

ท้ังนี้ ผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2553 อยางไม
เปนทางการไดท่ี E-mail : investors@tipcoasphalt.com  หรือ โทรสาร : 02-271-3363  

2.2.2  เลขานุการบริษัทจะพิจารณากล่ันกรองในเบ้ืองตนกอนนําเสนอตอให
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะตอง ไมมีลักษณะเขาขายตามเร่ืองท่ีจะไมบรรจุเปน
วาระการประชุมตาม ขอ 2.1 และหากผูถือหุนไมสามารถจัดสงเอกสารท่ี



ครบถวนและถูกตองไดภายในเวลาท่ีบริษทักําหนด บริษัทจะถือวาผูถือหุนไม
ใชสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน  

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมของวาระการ
ประชุมท่ีผูถือหุนเสนอ วาควรบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนหรือไม โดยถือ
มติของคณะกรรมการบริษัทเปนท่ีส้ินสุด  

2.2.4 เร่ืองท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเปนวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และเร่ืองท่ีไม
ผานความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบในการ
ประชุมผูถือหุน และเผยแพรขอมูลทางเว็บไซดของบริษัท  

 3. การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ  
3.1 คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเทาใด ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด แต 
       ตองไมนอยกวาสิบคนและไมเกินกวาสิบส่ีคน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
       จํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจกัรไทย และมีคุณสมบัติดังนี ้

3.1.1 ตองเปนบุคคลธรรมดา  
3.1.2 ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท  
3.1.3 เปนบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว  
3.1.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  
3.1.5 ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยซ่ึง

ไดกระทําโดยทุจริต  
3.1.6 ไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงาน

ของรัฐฐานทุจริตตอหนาท่ี  
               3.2 ข้ันตอนการพจิารณา  
                      3.2.1 ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําและนําสง “แบบขอเสนอช่ือ

บุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ”   พรอมท้ังเอกสาร
ประกอบการพิจารณาตาง ๆ ท่ีครบถวนและถูกตองมายงัเลขานุการบริษัท 
ภายในวันท่ี 10 กุมภาพนัธ 2553 ตามท่ีอยูดังนี ้ 

 
 



เลขานุการบริษัท 
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากดั (มหาชน)  
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400  
ประเทศไทย  
 

ท้ังนี้ ผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการอยางไมเปนทางการไดท่ี   
E-mail : investors@tipcoasphalt.com  หรือ โทรสาร : 02-271-3363  

3.2.2  เลขานุการบริษัทจะเปนผูพจิารณากล่ันกรองในเบ้ืองตนกอนนําเสนอให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และหากผูถือหุนไมสามารถ
จัดสงเอกสารไดภายในเวลาท่ีบริษัทกําหนด บริษัทจะถือวา ผูถือหุนไมใชสิทธิ
ในการ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  

3.2.3  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัตขิองบุคคล 
  ดังกลาว และใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาควรเสนอ

รายช่ือบุคคลดังกลาวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผูถือหุนหรือไม โดยถือ
มติของคณะกรรมการบริษัทเปนท่ีส้ินสุด  

3.2.4  บุคคลท่ีไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะไดรับการบรรจุช่ือใน
วาระการเลือกต้ังกรรมการพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับ
บุคคลท่ีไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบในการ
ประชุมผูถือหุน หรือและเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 



แบบขอเสนอวาระการประชมุผูถือหุน 
 

(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ……………………………………….................................เปนผูถือหุน 
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากดั (มหาชน) จํานวน……….………………………………….หุน ท่ีอยูท่ีสามารถ
ติดตอได…………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท …………………………………………….… โทรสาร………..…………………………..……. 
E-mail (ถามี) …………………………………..…………………………………………………………….  
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน รายละเอียดดังนี ้ 
เร่ืองท่ีเสนอ : ……………..……………………………………………………………………………….  
วัตถุประสงค :    □  เพื่อรับทราบ   □ เพือ่พิจารณา   □  เพื่ออนุมัต ิ 
เอกสารประกอบ :    □ มี      □ไมมี  
รายละเอียด : ……………..………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานแนบท่ีสงมานี้ ถูกตองครบถวนทุกประการ  
 
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผูถือหุน  
         (………………………..…………………..)  
วันท่ี …………………………………  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา :  
 1. หลักฐานแสดงตน  
     1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ

ชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  
1.2 นิติบุคคล : แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผู

มีอํานาจลงนาม พรอมท้ังประทับตราสําคัญ (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง  



 2. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 
ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian)  

 3.  กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถือหุน ใหตวัแทนผูถือหุน 1 ราย เปนผู
กรอกขอมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และลงช่ือไวเปนหลักฐาน สวนผูถือหุนราย
อ่ืนใหกรอกขอมูลในสวนท่ี (1) ใหครบถวน และลงช่ือไวเปนหลักฐานพรอมท้ังรวบรวม
หลักฐานแสดงการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน  

 4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ 
 
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ………………………………………....................................เปนผูถือหุน 

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากดั (มหาชน) จํานวน……….………………………………….………….หุน 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได………………………………………………………………………………..… 
โทรศัพท………………………………………โทรสาร……………………...………………...……… 
E-mail (ถามี) ………………………………..……………………… 

(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ บริษัท ทิปโกแอสฟลท 
จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑท่ีบริษัทกําหนด โดยผูไดรับการเสนอช่ือมีประวัติโดยยอ 
ดังนี้  
1. ช่ือ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/ อ่ืนๆ ………………………………………………………………….  
2. วัน/เดือน/ป เกิด …………………………………….อาย ุ…………… ป สัญชาติ …..………………….  
3. ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได…………………………………………………………………………………..  
4. สถานภาพสมรส    □โสด      □ สมรส      □หยา/หมาย  

4.1 คูสมรสช่ือ……………………………………………………………………………………… 
4.2 มีบุตร……………………………………คน ดังนี้  
4.2.1 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ป  
4.2.2 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ป  
4.2.3 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ป  

5. การถือหุนใน บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี…...……………... (วันท่ีไดรับการเสนอช่ือ)  
ผูไดรับการเสนอช่ือ ถือหุน ……………………………หุน  
คูสมรส และ บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวม …………………………… หุน  

6. ประวัติการศึกษา  
ชื่อสถาบัน  วุฒิการศึกษา  สาขาวิชา ปท่ีสําเร็จ 

………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 



        7. ประสบการณในการทํางานจนถึงปจจุบัน  
ชื่อสถานท่ีทํางาน  ตําแหนง  ชวงเวลา 

………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
8. การถือหุนของผูไดรับการเสนอช่ือ รวมถึงคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของผูไดรับการ

เสนอช่ือ ในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน หรือ นิติบุคคลตาม
มาตรา 246 และ 247 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ีมีอํานาจจัดการในฐานะ
เปนผูแทนของนิติบุคคลเก่ียวของกับ (ระบุช่ือ)  

ชื่อธุรกิจ  ตําแหนง  สัดสวนการถือหุน (%) 
………………………………..  ……………………………  .……………………. 
………………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 
...……………………………..  ……………………………  ……………………… 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานแนบท่ีสงมาน้ี ถูกตองครบถวนทุกประการ  
 
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผูถือหุน  
         (…………………………….. …..…………)  
วันท่ี ………………………………… 
 
 
 
 
 
 



(3) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ ……………………………………………………………เปนบุคคล ท่ี
ไดรับการเสนอช่ือ ใหเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ขอ
รับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติตามท่ีบริษัทฯ กําหนดทุกประการ ซ่ึงขาพเจายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อ
ในครั้งนี้  
รูปถายผูไดรับการเสนอช่ือ  
ขนาด 1 นิ้ว  
(ไมเกนิ 1 เดือน)  
 
 
ลงช่ือ…………………………………………….. ผูไดรับการเสนอช่ือ  
        (……………………………………………..)  
วันท่ี ……………………………………….  
 
เอกสารประกอบการพิจารณา :  
 1. หลักฐานแสดงตน  

1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

1.2 นิติบุคคล : แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนาม พรอมท้ังประทับตราสําคัญ (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง  

 2. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ 
ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian)  

 3. กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ ให
ตัวแทนผูถือหุน 1 รายเปนผูกรอกขอมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ และลงช่ือไวเปนหลักฐาน สวนผูถือหุนรายอ่ืนใหกรอกขอมูลในสวนท่ี (1) ให



ครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐาน พรอมท้ังรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุนของผูถือหุนทุก
รายเปนชุดเดียวกัน  

 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูไดรับการ
เสนอช่ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  

 5. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัติการศึกษา และประวัติการทํางาน ของ
ผูไดรับการเสนอช่ือ  

 6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ท่ีจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)  
 
 
 


