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หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ  สำานักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5  
(Auditorium)  อาคารทิปโก้ 118/1 
ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400
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งดแจกของที่ระลึก เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใส และเป็นแนวทาง

ที่หน่วยงานก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังจัดอาหารว่างไว้รับรองส�าหรับผู้ถือหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด)
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วันที่ 4 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2562 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 1. ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจ�าปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ทีต่รวจสอบแล้วของบรษัิทฯ 
  ส�าหรับปี 2561 ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามแนบ)
 3. เอกสารการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส�าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�าปี 2561 
 4. ประวัติกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของ 
  บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
  และ การออกเสียงลงคะแนน)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ตามแนบ)
 7. พระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบับรษิทัเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุ
  ผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี ครั้งที่ 
1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ส�านักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  ตามระเบียบวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที ่1 พจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561

ความเป็นมา : บรษิทัฯ ได้จดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่5 เมษายน 2561 
แล้วเสร็จ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 19 
เมษายน 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที ่2 รบัทราบผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2561

ความเป็นมา : บริษัทฯได้สรุปผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2561 ซึ่ง
ปรากฎในรายงานประจ�าปี 2561 ตามสิง่ทีส่่งมาด้วยล�าดบัที ่2 และได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ www.tipcoasphalt.com 
ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ�าปี 2561

การลงคะแนน : ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่3 พจิารณาและอนมุตังิบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบแล้ว สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และมาตรา 113 ซึ่งก�าหนด
ให้คณะกรรมการต้องจดัท�างบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตามงบการเงนิประจ�าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชี
ของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั ตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองท่ัวไป 
ซึง่ได้แสดงความเหน็อย่างไม่มเีงือ่นไข และได้รบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซ่ึงได้แสดงอยูใ่นรายงาน
ประจ�าปี 2561 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที ่4 พจิารณาและอนมุตัแิผนการลงทนุและจ�าหน่ายทรพัย์สนิประจ�าปี 2562

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2) (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปีของ
บริษัทในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้น และมีการเสนอแผนการลงทุนและแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 
2562 เป็นจ�านวนเงิน 1,091.8  ล้านบาท และ 304.0 ล้านบาทตามล�าดับ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ควรพจิารณาอนมัุตแิผนการลงทนุและจ�าหน่ายทรพัย์สนิประจ�าปี 2562 ตาม
ตารางดังนี้

                    รายละเอียดการลงทุน 2561 (ล้านบาท) 2562 (ล้านบาท)
 การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ 129.8 176.3
 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ 1,052.5 846.5 
 รถและเรือบรรทุกยางมะตอย 119.0 69.0
 เงินลงทุนในบริษัทใหม่ 73.9 0

             รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 1,375.2 1,091.8

                     รายละเอียดการจ�าหน่ายทรัพย์สิน 2561 (ล้านบาท) 2562 (ล้านบาท)
 ที่ดิน รถ และเรือบรรทุกยางมะตอย  304.0 304.0
               รวมงบประมาณการจ�าหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น 304.0 304.0

การลงคะแนน : เสยีงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชุมด้วยตนเองและมสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2) (ง)

วาระที ่5 พจิารณาและอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2561 

ความเป็นมา : ตามข้อบงัคบับรษิทัข้อ 41 บรษิทัต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
ห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน บริษัท ฯ ได้ตั้งทุนส�ารองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ�านวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้น
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2562 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจ�าปีส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,574,816,570 หุ้น ใน
อัตราหุ้นละ 0.3 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,444,971 บาท โดยวันจ่ายเงินปันผลคือ วันที่ 26 เมษายน 2562 ใน
กรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติ
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                  หน่วย: ล้านบาท 2560 2561
 ก�าไรสุทธิงบการเงินรวม 2,537 564
 ปันผลต่อหุ้น  
 - ระหว่างกาล 0.3 0.0
 - ประจ�าปี 0.9 0.3
 - รวมทั้งสิ้น 1.2 0.3
 จ�านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น 1,875 472
                อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินรวม 74% 84%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิของงบการเงิน
รวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก�าหนดใน
สัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ : 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

 • จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน ปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.3 บาท ต่อหุ้น รวมเป็น 
  เงินปันผลทั้งสิ้น 472,444,971 บาท
 • ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2562 รวมทั้งก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 
  เมษายน 2562

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที ่6 พจิารณาและอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 2562

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35.5 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ�าปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562

 ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชี  
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุก ๆ  7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่
มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯมาเป็นเวลา 14 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ 
ท�าหน้าที่สอบบัญชีประจ�าปี 2562

1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ

2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 

 ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2562

ความเหน็คณะกรรมการ : ค่าสอบบญัชทีีน่�าเสนอในปี 2562 นัน้เท่ากบัในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
เป็นราคาทีเ่หมาะสม ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ควรอนมุตัค่ิาสอบบญัชีรายปีจ�านวนเงนิ 2.65 ล้านบาท พร้อมรบัทราบค่าสอบบญัชี
ของบริษัทย่อยอื่นๆในประเทศไทย ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2562

                หน่วย : บาท                                    บริษัท                                   2561              2562

 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 2,650,000 2,650,000

  บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ากัด 700,000 700,000

  บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ากัด 1,110,000 1,110,000

  รวม 4,460,000 4,460,000

 กลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ากัด 350,000 350,000

  บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ากัด 350,000 350,000

  บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ากัด 350,000 350,000

  บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ากัด 350,000 350,000

  บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ากัด 350,000 350,000

  รวม 1,750,000 1,750,000

 กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท ์ รวมทั้งสิ้น 6,210,000 6,210,000

การลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วาระที ่7 พจิารณาและอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ และกรรมการชดุย่อยประจ�าปี 2562

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการ
อนมุตัจิากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ท�าการส�ารวจและพจิารณาอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯประจ�าปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และมีความเห็น
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ดังนี้

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2562

ความเหน็คณะกรรมการ : ค่าตอบแทนแบบคงทีข่องคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 นัน้มีความสอดคล้องกบัผลส�ารวจ
ค่าตอบแทนของกรรมการปี 2559 คณะกรรมการบรษัิทฯ ทัง้คณะและกรรมการชุดย่อยได้รบัค่าตอบแทนสงูสดุคงท่ีประจ�า
ปี 2562 รวมเป็นเงิน 5.88 ล้านบาท ตามตารางดังนี้
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ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562

ต�าแหน่ง 2561 (บาท) 2562 (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท 500,000 500,000
กรรมการอิสระ (6 คน ในปี 2561 และ 7 คน ในปี 2562 x 250,000) 1,500,000 1,750,000
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2,000,000 1,750,000
  (8 คน ในปี 2561 และ 7 คน ในปี 2562 x 250,000) 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 500,000 500,000
กรรมการตรวจสอบ (2 x 400,000) 800,000 800,000
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (4 x 60,000) 240,000 240,000
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ด ี 100,000 100,000
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000) 240,000 240,000
   รวม 5,880,000 5,880,000

เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2562

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชมุด้วยตนเอง และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการ
ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2562

ในกรณีที่บริษัทฯ มีก�าไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 1 เท่า
ของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจ�าปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะ
กรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร ส�าหรับกรรมการที่
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการท�างาน

ความเหน็คณะกรรมการ : เหน็สมควรทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมัุตค่ิาตอบแทนกรรมการแบบผนัแปรให้กบัคณะกรรม
การบริษัทฯ ทั้งคณะ ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2562 

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 อนึ่ง 
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ : -ไม่มี-

วาระที ่8 พจิารณาและอนมุตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปีคร้ังนี ้มกีรรมการ
ที่จะครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 4 ท่านดังนี้

1. นายแอร์ฟเว่  เลอบุค

2. นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์

3. นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร

4. นายชัยวัฒน์  ศรีวรรณวัฒน์
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บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจ�าปี 2562 ในระหว่างวันที ่1 ตลุาคม 2561 ถึงวันที ่28 ธนัวาคม 2561 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ

ความเหน็คณะกรรมการ : ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ควรอนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการ 4 ท่าน คอื นายแอร์ฟเว่  เลอบคุ นายจ๊าคส์ มาร์เซล 
ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์  ศรีวรรณวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อ
ความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็น
ที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้
1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�าแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
3. ในการลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแต่ละต�าแหน่ง บคุคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุและเป็นผูท้ีไ่ด้รบัคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุ
ด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

วาระที ่9 พจิารณาและอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อที ่29

ความเป็นมา : เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และการชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2559 “การประชุมอิเล็กทรอนิกส์” 
สามารถกระท�าผ่านสือ่อเิลก็ทรอนกิส์โดยมผีลบงัคบัใช้ตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคบัของ บรษิทั 
ข้อที ่29 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จาก : คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ หรือ
ส�านักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

เป็น : คณะกรรมการของบรษิทัต้องประชมุอย่างน้อยสามเดอืนต่อครัง้ ณ ท้องทีอ่นัเป็นทีต่ัง้ส�านกังานแห่งใหญ่ หรอืสถาน
ที่ใด ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการ หรือบุคคลผู้ซึ่งประธานกรรมการได้มอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทอาจกระท�าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
กฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 29

การลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุ
ด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที ่10 พจิารณาและอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อที ่47

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทฯ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการ
บริษัท  จึงเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 47 (ตราส�าคัญของบริษัท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายละเอียดของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อเสนอของข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 แสดงดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน เสนอ

       ข้อ 47. ตราส�าคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้              ข้อ 47.  ตราส�าคัญของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 47 

การลงคะแนน : เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุ
ด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที ่11 เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้าม)ี

บรษิทัฯ ได้ก�าหนดรายชือ่ผู้ถือหุน้ทีม่สิีทธเิข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่1/2562 ในวนัจนัทร์ที ่4 มนีาคม 2562 
ทัง้นีส้ทิธใินการได้รบัเงนิปันผล ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี ครัง้ท่ี 2/2562

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ
กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ 
www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท่านสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบ
ฉันทะได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ
                 โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

                  (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
      กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี 2561 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อ คุณสุวลักษณ์ กันฉาย

โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุม  ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ 

www.tipcoasphalt.com



10 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมส�านักงานใหญ่ ชั้น 5
_____________________________________

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  ณ ส�านักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 

(Auditorium) อาคารทปิโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400 โดย นางสาวลกัษณา 

ทรพัย์สาคร ประธานกรรมการ ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจ�านวนทั้งหมด 

ดงัต่อไปนี้

• ด้วยตนเอง 205 ราย ถือหุน้รวมกนั 69,139,414 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 4.4201

• โดยผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 174 ราย ถอืหุน้รวมกนั 944,464,415 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 60.3798

• โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระมาประชมุและออกเสยีงแทนจ�านวน 325 ราย ถอืหุน้รวมกนั 77,204,012 หุ้น

คดิเป็นร้อยละ 4.9357

• รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 704 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,090,807,841 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7356 ของจ�านวนหุ้นของ

บรษิทัฯ ท่ีจ�าหน่ายได้ทัง้หมด (บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้จ�านวนทัง้สิน้ 14,678 ราย จ�านวนหุน้ทัง้สิน้  1,564,205,570 หุ้น)

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ

มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกันไม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด

ประธานฯ กล่าวแนะน�ากรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชี 

ของบรษิทัฯ และผูบ้นัทกึรายงานการประชมุทีเ่ข้าร่วมประชุมดงันี้ 

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

นางสาวลกัษณา ทรพัย์สาคร ประธานกรรมการ

นายพีรศลิป์ ศภุผลศริ ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

นายสมจิตต์ เศรษฐนิ กรรมการผูจั้ดการใหญ่

กรรมการบรหิาร

นายชยัวฒัน์ ศรวีรรณวฒัน์ กรรมการผูจั้ดการ

กรรมการบรหิาร 

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี                                                                       

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายปานเฉลิม สธุาธรรม กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

นายนพินธ์ สทุธมิยั กรรมการอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1

กรรมการอื่น ๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม

นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ รองประธานกรรมการ

นายโก บนั เฮง็ กรรมการอิสระ

นายสทิธลิาภ ทรพัย์สาคร กรรมการบริหาร

นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค กรรมการ

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นางแอนน์ แมร ีมาร์เชท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

นายนพพร  เทพสทิธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

นายโก๊ะ ไล้ ฮวด รองกรรมการผู้จัดการสายการเงนิและการบัญชี

ตัวแทนของผู้สอบบัญชี และผู้บันทึกรายงานการประชุม

นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน และนางสาวณฐัมน อิงคะประดษิฐ์

ตวัแทนผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั ส�านกังาน อีวาย จ�ากดั

นายปรมะ เสาวภา

ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุจากบรษิทั อาร์ แอนด์ ท ีเอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากดั

เปิดประชมุเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดีทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธี

ปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียง 

ลงคะแนนด้วยคอมพวิเตอร์ ซึง่ได้มอบให้ผูถ้อืหุน้ไว้ใช้ในการออกเสยีง โดยมช่ีองให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เหน็ด้วย” 

“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนน

งดออกเสยีงเพ่ือให้ได้คะแนนเสยีงทีเ่หน็ด้วยซึง่จะนบัจากจ�านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุหกัด้วยคะแนนเสยีงท่ีไม่เห็น

ด้วยและคะแนนเสยีงทีง่ดออกเสยีง 

ในการลงคะแนนเสยีงขอให้ผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉนัทะลงคะแนนในบตัรตามทีต้่องการ และลงจ�านวนคะแนนพร้อม

ลงลายมอืชือ่ก�ากบัด้วย ในกรณทีีม่กีารลงคะแนนมากกว่าหนึง่ช่อง จะถอืเป็นบตัรเสยี ส�าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ถ้อืหุ้นมีการ

ลงคะแนนเสยีงไว้เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว บรษิทัฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถอืหุน้ และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รบั

บตัรลงคะแนน 

การนบัคะแนนเสยีงจะนบั 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง การเกบ็บัตรลงคะแนน จะเรียกเกบ็เฉพาะบัตรลงคะแนนทีไ่ม่เห็นด้วย 

และบตัรลงคะแนนทีง่ดออกเสยีง ส่วนบตัรลงคะแนนทีเ่หน็ด้วย จะเรยีกเกบ็เม่ือเลกิประชุมเพือ่ให้หลกัฐานการลงคะแนน

สมบรูณ์ 
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ในการประชุมฯ ครัง้นีใ้นการพจิารณาอนมุตัหิรือถอืว่าเป็นมตขิองทีป่ระชุมฯ นัน้ ตามข้อบังคบัของบริษัทฯข้อ 34 จะ

ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกสยีงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้อง

ได้รบัคะแนนทีไ่ด้ระบไุว้ในวาระนัน้ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุฯ ว่าในระหว่างวันที ่16 ตลุาคม 2560 ถงึวนัที ่29 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผูถ้อื

หุน้ทราบว่าผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระเพิม่เตมิได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์

ของบรษิทัฯ แต่ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งใดให้คณะกรรมการพจิารณาบรรจุเป็นวาระเพิม่เตมิในช่วงเวลาดงักล่าว 

ประธานฯได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า ปีนีบ้รษิทัฯ ของดแจกของช�าร่วย ซึง่ได้แจ้งผ่านทางหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น

ครัง้ท่ี 1/2561 แล้ว  เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้รบัจดหมายเวยีนจากคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์มใีจความ

ว่า รณรงค์ให้มกีารงดแจกของช�าร่วยในการประชมุผู้ถอืหุน้สามัญประจ�าปี

ประธานฯ ได้ด�าเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้

วาระที ่1 พจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2560

ประธานฯได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่าบรษิทัฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปีคร้ังที ่ 1/2560 ซ่ึงประชมุ

เมือ่วนัที ่ 5 เมษายน 2560 เพือ่ให้ทีป่ระชมุฯ พจิารณาและรบัรอง รายงานการประชุมดงักล่าวได้จัดส่งให้ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายก�าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ www.tipcoasphalt.com ตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2560 และได้จดั

ส่งส�าเนาของรายงานการประชมุดงักล่าวให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิประชมุแล้ว โดยทีร่ายงานการประชมุดงักล่าวคณะ

กรรมการได้พจิารณาแล้วเหน็ว่าถกูต้องครบถ้วนตามการประชุม และเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชุมฯ เพือ่พจิารณารับรองใน

การประชมุครัง้นี้

ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชมุฯ ว่ามผู้ีถือหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามหรอืแก้ไขในเรือ่งตามวาระนีห้รอืไม่ ท้ังน้ี 

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรือ่งตามวาระนี ้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีง

ในวาระนีโ้ดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสียงลงคะแนนไม่เหน็ด้วยและผู้ถอืหุน้ทีง่ดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุฯ ว่าจ�านวนเสียงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมตใินวาระนีค้อืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุ้นท่ีมา

ประชมุโดยการมอบฉันทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุท่านมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในวาระนี้ 

กรรมการผู้จดัการได้แจ้งว่า ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชุมเพิม่อีก 31 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1,923,110 หุน้ รวมเป็นผูเ้ข้า 

ประชุมทั้งสิ้น 735 ราย ถือหุ้นรวมกัน  1,092,730,951 หุ้น  ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่1/2560 ตาม

ทีเ่สนอ ปรากฏรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนีด้งัต่อไปนี้

• ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 1,089,862,051 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 99.9998 ของ

จ�านวนหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง

• ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนรวมกนั 0 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.000 ของจ�านวนหุน้ท้ังหมด

ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน  2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ�านวนหุ้น

ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

• ไม่มบีตัรเสยีในวาระนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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รายการ                                                       2 559 (ลา้นบาท)      2560 (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบรกิาร   24,038  28,260

ก�าไรขัน้ต้น  4,690    3,478

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร 1,302 1,336

ค่าใช้จ่ายอืน่/(รายได้อืน่)     (410)  (752)

ก�าไรจากการด�าเนนิงาน 3,794 2,894

ก�าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและค่าเสือ่มราคา (EBITDA)   4,728    4,514

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ  110 106

ภาษเีงนิได้  655 371

ก�าไรจากการด�าเนนิงานหลงัหกัภาษ ี  3,029      2,471

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทนุในการร่วมค้าและบริษัทร่วม  98  140

ก�าไรสุทธทิีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุของบริษัทย่อย  (17)   (20)

ก�าไรสุทธขิองกลุม่บรษิทั   3,110  2,537

วาระที ่2   รบัทราบผลการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ประจ�าปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุฯ ทราบว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปีทีผ่่านมาได้จัดพมิพ์ไว้ในรายงานประจ�าปี 

2560 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิประชุมและแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบรษิทัฯ แล้ว

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานผลการด�าเนนิงานตามงบการเงนิรวมของบรษัิทฯ ประจ�าปี 2560 กรรมการ

ผูจ้ดัการรายงานต่อทีป่ระชมุฯ โดยมสีาระส�าคญัสรปุได้ดงันี้

กรรมการผูจ้ดัการได้รายงานเพิม่เตมิว่า ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8 โดยการลดลง

เป็นไปตามอปุสงค์ของตลาดทีล่ดลง  อย่างไรกต็ามรายได้จากการขายและการบริการในปี 2560 เพิม่ขึน้ประมาณร้อยละ 

18 จากรายได้จากการขายและการบริการในปี 2559 เนื่องจากราคาขายสินค้ายางมะตอยปรับตัวสูงขึ้น โดยเป็นไปตาม

การปรบัตวัสงูขึน้ของน�า้มนัดบิในปี 2560 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปี 2559  นอกจากนัน้  ก�าไรขัน้ต้นของบริษัทฯลดลงเน่ืองจาก

การปรบัตวัสงูขึน้ของราคาน�า้มนัดบิในปี 2560 ซึง่ในไตรมาสที ่1 ของปี 2559 นัน้ ราคาน�า้มันดบิอยูท่ีร่ะดบั 34.7 เหรยีญ

สหรฐัต่อบาร์เรล และปรบัตวัสงูขึน้มาเรือ่ยๆจนกระทัง่ปลายปี 2559 ราคาน�า้มันดบิอยูท่ี ่51.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และ

ในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 ราคาน�า้มนัดบิอยูท่ีร่ะดับ 54.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตวัสูงขึน้มาอยูท่ี ่61.5 เหรยีญ

สหรฐัต่อบาร์เรลในปลายปี 2560 ซีง่โดยเฉลีย่แล้ว ราคาน�า้มันดบิในปี 2560 สูงกว่าราคาน�า้มันดบิในปี 2559 ประมาณ 5 

– 11 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล  ในส่วนของรายได้อืน่ๆนัน้ บริษัทฯได้รับการช�าระหนีจ้ากหนีท้ีส่งสัยจะสูญจ�านวน 112.2 ล้าน

บาทจากลกูค้าบางรายในประเทศจนี ซึง่การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจะมีการตัง้ค่าเผือ่

หนีส้งสยัจะสญูเตม็จ�านวนส�าหรบัหนีม้กีารค้างช�าระเกนิ 1 ปี ส่วนจ�านวนทีเ่หลือของรายได้อ่ืนๆนัน้เป็นก�าไรจากอตัราแลก

เปลีย่นที ่ 244 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงนิลดลงเนือ่งจากบริษัทได้ช�าระคนืเงนิกูร้ะยะยาว  ทัง้นี ้ อัตรา D/E ratio ของ
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บรษิทัลดลงจาก 0.59 ในปี 2559 เหลอื 0.51 ในปี 2560  ก�าไรสุทธขิองบริษัทอยูท่ี ่2,537 ล้านบาท คดิเป็นก�าไรสุทธต่ิอหุ้น

ที ่1.63 บาท  นอกจากผลประกอบการข้างต้นแล้ว บริษัทได้เข้าร่วมในโรงการแนวร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อ

ต้านการทจุรติ (CAC) และได้รบัรบัรองในไตรมาสที ่3 ของปี 2560 ซ่ึงจะมีผลเป็นเวลา 3 ปี

 จากน้ันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ทีป่ระชมุฯ สอบถามในเรือ่งตามวาระนีแ้ละขอให้ผูถ้อืหุน้แจ้งช่ือเพือ่บันทกึในรายงาน

 ผูถื้อหุ้น (นายวชิา โชคพงษ์พนัธุ)์ สอบถามว่าทีผ่่านมานัน้ บรษิทัฯมกีารฟ้องร้องเป็นคดต่ีางๆในต่างประเทศ ซึง่ปัจจบุนั

บรษัิทฯยงัมคีดฟ้ีองร้องอยู่หรือไม่  กรรมการผู้จดัการอธบิายว่า ขณะนี ้บรษิทัฯไม่มคีดคีวามใดๆ ทัง้นี ้คดคีวามตัง้แต่ปี 2551 

นัน้มทีัง้หมดสามคด ีซึง่บรษิทัฯชนะทัง้สามคด ี ผูถ้อืหุน้เสนอแนะว่าสไลด์ทีใ่ช้ประกอบการประชมุไม่มข้ีอมลูบางอย่างท่ีฝ่าย

บรหิารอธบิาย ดงันัน้สไลด์ทีใ่ช้ในการประชมุควรมข้ีอมูลดงักล่าวด้วย กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะน�าข้อ

เสนอแนะไปพจิารณา

 ผูถ้อืหุน้ (ว่าทีร้่อยตรนีคร แสงนลิ) สอบถามค�าถามเกีย่วกบัก�าไรขัน้ต้นซึง่มแีนวโน้มลดลงตัง้แต่ปี 2558 ซึง่สร้างความ

กงัวลให้แก่ผูถ้อืหุน้ และเป็นเหตใุห้ราคาหุน้ถดถอย ทัง้นีบ้ริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และค�าถามทีส่องเกีย่วกบัอัตรา D/E 

ratio ทีล่ดลงจาก 2.44 ในปี 2556 เหลอื 0.51 ในปี 2560 ซ่ึงหมายความว่าบริษัทฯเตบิโตน้อยลงเพราะไม่ได้น�าเงินไปใช้

ขยายกจิการเท่าทีค่วร ทัง้นีบ้รษิทัมแีนวทางแก้ไขอย่างไร และค�าถามสุดท้ายเกีย่วกบัผลกระทบต่อบริษัทฯจากราคาน�า้มนั

ดบิในตลาดโลกซึง่อยูท่ี ่60 เหรยีญสหรฐัต่อบาร์เรล ซ่ึงราคาระดบันีจ้ะมีผลดหีรือผลเสียต่อบริษัทอย่างไรบ้าง ทัง้น้ีผูถ้อืหุ้น

เชือ่ว่านโยบายของรัฐบาลในประเทศจะส่งผลดต่ีอบรษัิทฯในปี 2561 และ 2562  กรรมการผูจั้ดการอธบิายว่าก�าไรของบ

รษิทัฯในปี 2560 น้อยกว่าปี 2558 และ 2559 จรงิ แต่ฝ่ายบริหารได้อธบิายมาตลอดว่าผลด�าเนนิการในปี 2558 นัน้เป็นผล

การด�าเนนิการทีด่มีากเป็นพเิศษส�าหรบับรษิทัฯ  ทัง้น้ี บริษัทฯมีการขายทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยการขายในต่าง

ประเทศท�าโดยการน�ายางมะตอยจากโรงกล่ันในประเทศมาเลเซยีและโรงกลัน่อืน่จากต่างประเทศ ซึง่ยอดขายในต่างประเทศ

มปีรมิาณร้อยละ 75 ของยอดขายทัง้หมดและทีเ่หลอืเป็นยอดขายในประเทศ ปี 2558 นัน้เป็นคร้ังแรกทีบ่ริษัทฯมียอดขาย

ในประเทศมากกว่า 5 แสนตนัเพราะความต้องการในประเทศสงูขึน้มาก ซึง่ท�าให้ราคาสงูขึน้ และท�าให้ก�าไรของบรษิทัฯเพิม่

ขึน้  นอกจากนี ้ความต้องการยางมะตอยในตลาดต่างประเทศในปี 2558 นัน้ปรับตวัสูงขึน้ด้วยโดยเฉพาะในประเทศจนี ซึง่

ท�าให้ราคาสนิค้าสงูขึน้ ท�าให้บรษิทัฯมกี�าไรมากขึน้ และนีเ่ป็นสาเหตทุีบ่ริษัทฯมีผลประกอบการทีด่มีากในปี 2558  และใน

ปี 2559 แม้ตลาดในต่างประเทศจะกลบัคนืสูส่ภาวะปกต ิแต่บรษิทัฯได้รบัประโยชน์จากงบประมาณพเิศษของกรมทางหลวง

และกรมทางหลวงชนบท ท�าให้บรษิทัฯมยีอดขายภายในประเทศสูงสุดเป็นประวตั ิ ซ่ึงท�าให้บรษัิทฯยงัคงมีผลประกอบการ

ทีด่ ีทัง้นี ้ตลาดในประเทศและต่างประเทศกลบัสูภ่าวะปกตใินปี 2560 โดยยอดขายต่างประเทศลดลงเนือ่งจากรัฐบาลบาง

ประเทศตดังบประมาณการก่อสร้างถนน แต่ยอดขายในประเทศยงัอยูใ่นระดบัทีด่ ี  ทัง้นีฝ่้ายบริหารเช่ือว่าบริษัทฯจะมยีอด

ขายในประเทศอยูใ่นระดบัทีด่ใีนปี 2561 และบริษทัฯจะมยีอดขายต่างประเทศอยูใ่นระดบัทีด่ ีแต่บรษิทัฯมปัีญหาจากแหล่ง

น�า้มนัดบิในต่างประเทศ ซึง่บรษิทัฯไม่สามารถซือ้ได้ในจ�านวนทีบ่รษิทัฯต้องการ จงึท�าให้ผลการผลติยางมะตอยทีโ่รงกลัน่ท่ี

มาเลเซยีน้อยกว่าทีบ่รษิทัฯสามารถผลติได้ และบรษัิทฯต้องซ้ือสนิค้ายางมะตอยจากโรงกลัน่อืน่เพือ่ขายให้แก่ลกูค้าของบ

รษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯจะด�าเนนิการแก้ปัญหานีต่้อไปในปี 2561  ในเร่ืองผลกระทบของราคาน�า้มันดบิกบัผลประกอบการของบ

รษัิทฯน้ัน ต้องพจิารณาถงึราคาขายสนิค้าด้วย ถ้าความสมัพนัธ์ของราคาขายและราคาน�า้มนัดบิสอดคล้องไปในทางเดยีวกนั 

บรษัิทฯจะไม่มปัีญหาในเร่ืองของผลประกอบการทีด้่อยลง แต่มบีางช่วงทีร่าคาน�า้มนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ แต่ราคาขายสนิค้าไม่

ได้ปรบัตวัขึน้ตาม ซ่ึงมผีลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิทัฯ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อธบิายเกีย่วกบั D/E ratio ว่าบรษัิทฯ

มcีzoการขยายโรงกลัน่รวมถงึการซือ้เพิม่ทรพัย์สนิอืน่ๆ  แต่สาเหตทุีบ่ริษัทฯไม่มีหนีใ้นช่วงสองปีทีผ่่านมา เนือ่งจากบรษิทัฯ

มกีระแสเงนิสดทีส่ามารถน�าไปใช้ในการขยายกิจการ ปรบัปรงุโรงงานและซ้ือทรพัย์สนิดงักล่าวได้ทัง้หมด  ทัง้นีบ้รษิทัฯมี

แผนทีจ่ะใช้เงนิในอนาคตเพ่ือขยายและปรับปรุงโรงกลัน่และการขยายกจิการในต่างประเทศ ซ่ึงจะต้องใช้เงนิทนุเยอะ ซึง่
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บรษิทัฯต้องเตรียมตวัให้พร้อมกบัการขยายธรุกจิโดยใช้เงนิกู ้แม้อตัรา D/E ratio ในขณะนีอ้ยูใ่นระดบัต�่า แต่ฝ่ายบรหิารคาด

ว่าอตัรา D/E ratio จะสงูขึน้ในอนาคตและจะรกัษาอัตราดงักล่าวให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม  กรรมการผู้จัดการอธิบายเพิม่

ว่าในสามปีทีผ่่านมา บรษิทัฯใช้เงนิประมาณ 2,000 ล้านบาทซ้ือกจิการในประเทศเวยีดนาม อินโดนเีซีย และสิงคโปร์ ซึง่ท�า

ให้บรษิทัฯมส่ีวนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัหนึง่ในประเทศเวยีดนามและอินโดนเีซีย และบริษัทฯส่ังซ้ือเรือทีมี่ขนาดใหญ่

ทีส่ดุของบรษิทัในปี 2558 ซึง่มมีลูค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท และในปี 2560 บริษัทฯซ้ือหุน้ส่วนหนึง่ในบริษัทก่อสร้างและ

บ�ารงุถนน เพือ่โปรโมทเทคนคิในการก่อสร้างถนนและใช้ยางมะตอย นอกจากนีบ้รษิทัฯยงัได้ลงทนุสร้างคลงัเกบ็ยางมะตอย

ใน East Malaysia และประเทศฟิลปิปินส์ และก�าลงัสร้างโรงงานในประเทศลาว ซ่ึงในอาเซียนนัน้มีสิบประเทศและบรษิทัฯ

มกีารลงทนุในแปดประเทศ

 ผู้ถือหุ้นรายเดมิสอบถามเกีย่วกบัความสามารถของบรษิทัฯในการใช้น�า้มนัดบิในการผลติสนิค้าทีม่มีลูค่าเพิม่ และ

สอบถามความเห็นของฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัความต้องการยางมะตอยของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  กรรมการ

ผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯก�าลังศึกษาแผนการขยายโรงกลั่นและการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคต ในส่วนของแนว

โน้มของตลาดนัน้ กรรมการผูจ้ดัการอธบิายว่าโรงกล่ันทัว่โลกจะได้รับผลกระทบจากกฎ IMO2020 ทีจ่ะบังคบัใช้ในปี 2563 

ซึง่ก�าหนดว่าเรอืบรรทกุสนิค้าในน่านน�า้สากลต้องใช้น�า้มันทีมี่ค่าก�ามะถนัไม่เกนิร้อยละ 0.5 ซ่ึงน�า้มันทีใ่ช้ในเรือทัว่ไปมค่ีา

ก�ามะถนัทีร้่อยละ 2.5-3 ซึง่หมายความว่า โรงกลัน่ต้องปรับปรงุการผลติเพือ่ผลติน�้ามนัทีม่ค่ีาก�ามะถนัน้อยลง และเรอืที่

ขนส่งสนิค้าต้องตดิตัง้อปุกรณ์ซึง่ลดปรมิาณการปล่อยก�ามะถนัในอากาศ  ทัง้นีใ้นการปรับปรุงโรงกล่ันทัว่โลก จะท�าให้โรง

กลัน่ดงักล่าวไม่มีการผลติยางมะตอยออกมา ท�าให้ปรมิาณสนิค้ายางมะตอยลดลงทัว่โลก  แต่อย่างไรกต็ามฝ่ายบรหิารเชือ่

ว่าความต้องการในตลาดจะยงัคงทีห่รอืเตบิโตเลก็น้อย  กรรมการผู้จัดการใหญ่อธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัอุปทานยางมะตอย

ว่าบริษทัฯทราบว่าผูผ้ลติยางมะตอยรายใหญ่แห่งหนึง่ในประเทศจะมีการปรบัปรงุโรงกลัน่ ซ่ึงท�าให้ปรมิาณยางมะตอยใน

ประเทศลดลง 4 – 5 แสนตนัต่อปี และโรงกลัน่ในประเทศเกาหลีหลายแห่งได้ลดปริมาณการผลิตยางมะตอยอย่างมาก ซึง่

ถ้ามองในภาพรวมอปุทานของยางมะตอยจะลดลง แต่ความต้องการยงัคงที ่กน่็าจะท�าให้ราคายางมะตอยสูงขึน้  ผู้ถือหุ้น

รายเดมิสอบถามว่าวัตถุดบิของบริษทัฯคอืยางมะตอยหรอืน�า้มนัเตาใช่หรอืไม่  กรรมการผูจ้ดัการอธบิายว่าบรษิทัฯซือ้น�า้มัน

ดบิท่ีมีความข้นสูงมาใช้เป็นวัตถดุบิในการผลติยางมะตอย ซึง่ผลผลติจากการกลัน่น�้ามนัดบิคอืยางมะตอยประมาณร้อยละ 

74 และทีเ่หลอืเป็นน�า้มนัดเีซลทีม่สีารก�ามะถนัสงู ซ่ึงบริษัทฯขายไปยงัประเทศสิงคโปร์ในราคาตลาด

 ผูถ้อืหุน้ (นางรุ่งเรือง เงางามรัตน์) สอบถามว่าเหตใุดโรงกลัน่ในภมูภิาคนีต้้องปรบัปรงุโรงกลัน่และบรษิทัฯจ�าเป็นต้อง

ปรบัปรงุโรงกลัน่ด้วยหรอืไม่   กรรมการผูจ้ดัการอธบิายว่าโรงกลัน่น�า้มนัทีป่ระเทศเกาหลต้ีองปรบัปรงุเพือ่สามารถผลติน�า้มัน

ทีม่สีารก�ามะถนัต�า่ได้ตามกฎ IMO 2020 ท�าให้การผลิตยางมะตอยจากโรงกล่ันดงักล่าวลดลง  ผู้ถอืหุน้รายเดมิสอบถามว่า

กฎ IMO 2020 นัน้จะมผีลกบัยางมะตอยของบรษิทัฯหรือไม่เนือ่งจากยางมะตอยมีค่าก�ามะถนัสูง  กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตอบว่ากฎดงักล่าวมผีลเฉพาะน�า้มนัทีใ่ช้เป็นเชือ้เพลงิในเรอืบรรทกุสนิค้าในน่านน�า้สากลเท่านัน้ ไม่เกีย่วข้องกบัยางมะตอย  

ผูถ้อืหุน้รายเดมิสอบถามว่าทีผ่่านมาจากการสมัภาษณ์ของผู้บริหารบริษัทฯ ไม่เคยให้สัมภาษณ์เลยว่าผลประกอบการในปี 

2558 และ 2559 นัน้ไม่ใช่ผลประกอบการทีเ่ป็นปกต ิทัง้นี ้ผลประกอบการปี 2560 นัน้เป็นผลประกอบการทีป่กตแิล้วหรอืไม่  

กรรมการผูจ้ดัการอธบิายว่าทกุครัง้ทีต่นให้สมัภาษณ์จะพดูเพิม่เตมิเสมอว่าผลประกอบการในปี 2558 เป็นผลการประกอบ

การทีเ่ป็นปกตขิองบรษิทัฯ  และปี 60 นัน้ตลาดต่างประเทศยงัคงมีสภาวะไม่ปกต ิและการขายในตลาดต่างประเทศไม่เป็น

ไปตามแผน ท�าให้ยอดขายโดยรวมท�าได้เพยีง 1.9 ล้านตนั ทัง้ทีต่ัง้เป้าไว้ที ่2.1 ล้านตนั  ผู้ถอืหุน้รายเดมิสอบถามว่าบรษิทัฯ

ตัง้เป้าการขายในปี 2561 จ�านวนเท่าใด  กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯตัง้เป้าการขายในปี 2561 ที ่1.9 ล้านตัน เท่ากบั

ยอดขายจรงิในปี 2560  ผูถ้อืหุน้รายเดมิสอบถามเก่ียวกบันโยบายของรัฐบาลทีใ่ห้ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมของยางมะตอย 

ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะท�าให้ยอดขายในประเทศของบริษัทฯเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่  กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าทางหน่วยงาน
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รฐับาลเชญิผู้บริหารบรษิทัฯไปให้ข้อมลูกบัหน่วยงานดงักล่าวเกีย่วกบัคณุสมบตัขิองยางมะตอยทีมี่ยางพาราเป็นส่วนผสม 

และปริมาณยางพาราที่สามารถน�ามาผสมในยางมะตอยได้ ทั้งนี้ฝ่ายบริหารเชื่อว่ายอดขายยางพาราทีม่ียางมะตอยผสม

ในปี 2561 น่าจะเท่ากบัยอดขายในปี 2560  ผูถ้อืหุ้นรายเดมิสอบถามว่า เม่ือบริษัทฯมีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ

เวยีดนามและอนิโดนเีซยีเป็นอันดบัหนึง่ เหตใุดยอดขายยางมะตอยของบรษัิทฯจงึลดลงในปี 2560  กรรมการผูจ้ดัการอธบิาย

ว่าบรษิทัฯขายยางมะตอยไปยงั 14 ประเทศ ซึง่ประเทศหลักคอืจีน  ทัง้นีบ้ริษัทฯขายยางมะตอยในประเทศเวยีดนามเพยีง

แค่ 1 แสนกว่าตนัเท่านัน้  ผูถ้อืหุน้รายเดมิถามว่าการลงทนุซือ้กจิการในประเทศเวยีดนามของบรษิทัฯคุม้ค่าหรอืไม่ เนือ่งจาก

ยอดขายในประเทศเวยีดนามมจี�านวนน้อย กรรมการผู้จัดการอธบิายว่าบริษัทฯได้รับผลตอบแทนจากการลงทนุในประเทศ

เวยีดนามในระดบัทีค่่อนข้างดี

 ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชมุฯ ว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามในเร่ืองตามวาระนีห้รือไม่ ทัง้นี ้ปรากฏว่า

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเรือ่งตามวาระนี้

 ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่า วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพือ่ทราบ

 กรรมการผูจ้ดัการได้แจ้งว่าในวาระนี ้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมเพิม่อีก 89 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1,947,792 หุน้ รวมเป็นผูเ้ข้า

ประชมุทัง้สิน้ 824 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1,094,678,743 หุน้ 

 ทีป่ระชมุฯ รบัทราบผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ ดงักล่าว

วาระที ่3 พจิารณาและอนมุตังิบการเงนิทีไ่ด้รบัการตรวจสอบแล้วส้ินสุด ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุฯ ทราบว่า เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 

113 ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัท�างบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ตามงบการเงนิประจ�าปีสิน้สดุ 

ณ รอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้อนมัุติ

 ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุฯ พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัฯ 

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีดในรายงานประจ�าปี 2560 ทีไ่ด้จัดส่งให้แก่ผู้ถอืหุน้พร้อมกบัหนงัสอืเชญิ

ประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้งบการเงนิได้ผ่านการพจิารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัชี 

ของบรษิทัฯ ได้รบัรองแล้วว่ามคีวามสมบรูณ์ถกูต้องในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการสอบบัญชีทีรั่บรองทัว่ไปแบบไม่มเีงือ่นไข 

และคณะกรรมการของบรษิทัฯ ได้พจิารณาเหน็ชอบแล้ว ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานสาระส�าคัญของ

งบการเงนิให้ทีป่ระชมุทราบ 

 กรรมการผูจ้ดัการได้รายงานต่อทีป่ระชมุฯ ดงันี้

                              งบแสดงฐานะการเงินรวม                            31/12/59 (ล้านบาท)    31/12/60 (ล้านบาท)

 สินทรัพย์ถาวรสุทธิ    8,919  8,820

 สินทรัพย์รวม     19,503    19,513

 หนี้สินรวม   7,238    6,584

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  12,265    12,929 

 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)       0.59     0.51

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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 ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชมุฯ ว่ามผีูถ้อืหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเร่ืองตามวาระนีห้รือไม่ 

 ผู้ถือหุ้น (นายนคิม  ภคบัณฑ)ุ สอบถามรายละเอยีดของงบการเงนิหน้า 111 ทีร่ะบถุงึ “องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้

ถอืหุน้” ทีม่กีารตดิลบจ�านวน 589 ล้านบาท แต่ไม่มหีมายเหตหุรอืค�าอธบิายก�ากบัไว้ จงึขอให้ผูบ้รหิารอธบิายตวัเลขดงักล่าว  

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชขีองบรษิทัฯ (นายธนวฒัน์ ตัง้อดุมเลศิ) อธบิายว่าบรษิทัฯลงทนุในต่างประเทศมต้ีนทนุเป็นสกลุเงนิเหรยีญ

สหรฐัและถกูบนัทกึทางบญัชไีว้ทีร่าคาต้นทนุ ในปี 2560 เงนิบาทแขง็ค่าขึน้ จาก 35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เป็น 31 บาทต่อ

เหรยีญสหรฐั  ท�าให้เกดิการตดิลบซึง่จะถกูบนัทกึอยูใ่นบรรทดันีใ้นงบการเงนิ 

 ผูถ้อืหุน้รายเดมิสอบถามผู้สอบบัญชเีก่ียวกับการให้ความเหน็ หน้า 105 ทีร่ะบวุ่า “ทีเ่กีย่วข้องกบัวงจรรายได้ สุม่ตรวจ

สอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่กิดขึน้ในระหว่างปีและขยายขอบเขตการตรวจสอบในช่วงใกล้สิน้รอบระยะเวลาบญัชี 

ตรวจสอบใบลดหนีท้ีบ่รษิทัฯ ออกหลงัวันสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีวเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้แบบแยกย่อย เพือ่

ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัช ีโดยเฉพาะรายการบญัชทีีท่�าผ่านใบส�าคญั

ทัว่ไป”  จงึสอบถามว่าหลกัการปฎบิตัดิงักล่าวเป็นหลกัการปฏบิตัทิางบญัชโีดยทัว่ไปหรอืไม่  นอกจากนี ้ในหน้า 107 น้ันระบุ

ว่าผูส้อบบญัชีได้ “สือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ ซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า” อยากทราบว่ามปีระเดน็อะไรทีม่นียัส�าคญับ้าง  นายศภุชยั ปัญญา

วฒัโน ผูส้อบบญัชีทีล่งนามในงบการเงนิของบรษิทัฯ อธบิายว่าในประเดน็เรือ่งการตรวจสอบรายได้นัน้ เป็นไปตามหลกัการ

ปฎบิตัติามปกตขิองผูส้อบบญัชทีีต่รวจสอบระบบการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ซ่ึงผู้สอบบัญชีท�าการสุ่มตรวจ ไม่ได้ตรวจสอบ

ทกุรายการ ในประเดน็ทีส่องนัน้ ทางผูส้อบบญัชมีกีารหารอืกบัฝ่ายบรหิารทกุๆไตรมาสและหารอืในเรือ่งราวทีม่คีวามส�าคญั

และควรรายงานให้ผูบ้รหิารทราบ ทัง้นีไ้ม่มปีระเดน็ทีมี่นยัส�าคญัใดๆ ทีค่วรจะรายงานให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ทราบ

 ผู้ถือหุ้น (ว่าทีร้่อยตรนีคร แสงนลิ) สอบถามเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบรกิารในหน้า 112 โดย

ปกตแิล้วค่าใช้จ่ายในการขายมจี�านวนลดลงตามยอดขาย แต่เหตใุดค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่สูงขึน้ประมาณ 100 ล้าน

บาท ในขณะทีผ่ลก�าไรและยอดขายลดลง  นอกจากนี ้ ยงัขอให้ฝ่ายบรหิารอธบิายเกีย่วกบัสาเหตทุีท่�าให้ค่าใช้จ่ายในการ

ขายมจี�านวนลดลง  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในการขายว่าค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเน่ือง

จากบรษิทัฯมกีารตัง้ส�ารองหนีท้ีจ่ะสญูในปี 2559 แต่บริษัทฯไม่มีการตัง้ค่าหนีส้งสัยจะสูญในปี 2560 แต่อย่างใด จงึท�าให้

ค่าใช้จ่ายในการขายของปี 2560 นัน้สงูกว่าปี 2559

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเรือ่งตามวาระนีเ้พิม่เตมิ

 

                        งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                             2559 (ล้านบาท)         2560 (ล้านบาท)

 รายได้จากการขายและการบริการ   24,038     28,260

 ก�าไรขั้นต้น      4,690   3,478

 ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท   3,110    2,537

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เหน็ด้วยและผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงลงคะแนน 

 กรรมการผูจ้ดัการได้แจ้งว่าในวาระนี ้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมเพิม่อีก 10 ราย ถอืหุน้รวมกนั 216,800 หุน้ รวมเป็นผูเ้ข้า

ประชมุทัง้สิน้ 844 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1,095,008,743 หุน้ 

 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุฯ ว่าจ�านวนเสยีงท่ีต้องใช้เพือ่ผ่านมตใินวาระนี ้คอื คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นท่ีมา

ประชมุโดยการมอบฉันทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุท่านมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในวาระนี ้ซึง่หลงัจากได้รบับตัรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  

ทีป่ระชมุฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษทัฯ สิน้

สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ตามทีป่ระธานฯเสนอ ดงัปรากฏรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนีด้งัต่อไปน้ี 

	 •	 ผู้ถอืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 1,091,813,433 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 99.9791 ของ

  จ�านวนหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้ 0 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุน้ท้ังหมด

  ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 228,110 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0209 ของจ�านวนหุ้น

  ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

	 •	 ไม่มบีตัรเสยีในวาระนี้

วาระที ่4 พจิารณาและอนมุตัแิผนการลงทนุและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2561 

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผูจ้ดัการน�าเสนอเกีย่วกบัแผนการลงทนุและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี พ.ศ. 2561

 กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนสร้างถังเก็บน�้ามันดิบเพิ่มที่โรงกลั่นในประเทศ

มาเลเซยีมลูค่าประมาณ 300 ล้านบาท และในส่วนทีเ่หลือประมาณ 600 ล้านบาทนัน้เป็นค่าใช้จ่ายปกตใินการซ่อมบ�ารงุ

โรงกล่ันและเคร่ืองจกัรของบรษิทั รวมถงึการซือ้เครือ่งมือต่างๆด้วย  ในส่วนการลงทนุซ้ือรถและเรอืบรรทกุยางมะตอยน้ัน

                         รายละเอียดการลงทุน                                         2560 (ล้านบาท)        2561 (ล้านบาท)

 การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่    75.1      129.8

 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ      802.9       1,052.5

 รถและเรือบรรทุกยางมะตอย       1,377.4      119.0

 เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ    -      73.9

 รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น      2,254.4     1,375.2

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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ลดลงจากปีทีแ่ล้วมาก เนือ่งจากในปีทีแ่ล้ว บรษิทัฯมีการตัง้งบซ้ือเรือขนส่งน�า้มันดบิ แต่บริษัทฯตดัสินใจไม่ลงทนุในเรอืดงั

กล่าว  ในส่วนของเงนิลงทนุในการเข้าซือ้กจิการนัน้ เป็นงบการลงทนุเพือ่สร้างคลังยางมะตอยในประเทศฟิลิปปินส์

 กรรมการผูจั้ดการได้กล่าวว่า บริษทัฯ มแีผนทีจ่ะจ�าหน่ายเรอืเก่าหนึง่ถงึสองล�าซ่ึงมีมูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท 

ทีด่นิของบรษิทัฯ เป็นจ�านวน 2 แปลงเป็นเงนิประมาณ 204 ล้านบาท

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและ

จ�าหน่ายทรพัย์สนิดงักล่าว และได้สอบถามทีป่ระชุมฯ ว่ามีผู้ถอืหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามในเร่ืองตามวาระน้ีหรอืไม่ 

 ผู้ถือหุ้น (นางสาวนาร ีแซ่ลี)้ สอบถามว่าตวัเลขงบประมาณการลงทนุทีอ่ธบิายมานัน้เป็นแผนทีต่ัง้ไว้หรอืเป็นตวัเลขท่ี

บรษิทัฯได้ลงทนุไปจรงิ  กรรมการผูจ้ดัการอธบิายว่าตวัเลขดงักล่าวเป็นงบประมาณการลงทนุทีต่ัง้ไว้ ไม่ใช่ตวัเลขท่ีบรษิทัฯ

ได้ลงทนุไปแล้วจรงิ

 ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชมุฯ ว่ามผีูถ้อืหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเร่ืองตามวาระนีห้รือไม่ ทัง้นี ้ปรากฏว่า

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเรือ่งตามวาระนี้

  

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เหน็ด้วยและผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุฯ ว่าจ�านวนเสยีงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมตใินวาระนี ้คอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชุมด้วยตนเองและมีสทิธอิอกเสียงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุท่านมสีทิธอิอก

เสยีงลงคะแนนในวาระนี้ 

 กรรมการผูจ้ดัการได้แจ้งว่าในวาระนี ้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมเพิม่อีก 10 ราย ถอืหุน้เป็นจ�านวน 216,800 หุน้ รวมเป็นผู้

เข้าประชมุทัง้สิน้ 844 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1,095,008,743 หุน้

 

 หลงัจากได้รบับตัรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม   

ทีป่ระชมุฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีอ่นมุตักิารแผนการลงทนุและจ�าหน่ายทรพัย์สนิปี 2561 ตามทีป่ระธานฯ 

เสนอ ดงัปรากฏรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนีด้งัต่อไปนี้ 

                           รายละเอียดการจ�าหน่ายทรัพย์สิน                           2560 (ล้านบาท)     2561 (ล้านบาท)

 ที่ดินและเรือ    204      304

  รวมงบประมาณการจ�าหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น      204      304
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	 •	 ผู้ถอืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 1,092,049,333 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 99.9809 ของ

  จ�านวนหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 10 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้น

  ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 209,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0191 ของจ�านวนหุ้น

  ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

	 •	 ไม่มบีตัรเสยีในวาระนี้

วาระที ่5  พจิารณาและอนมุตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล

 

 ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุจดทะเบยีน ทัง้นี ้บรษิทัฯ มทีนุส�ารองตามกฎหมายรวม ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จ�าเป็นต้องตั้ง

จัดสรรก�าไรไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม 

ในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก�าหนดใน

สัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการด�าเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอให้

กรรมการผูจั้ดการรายงานรายละเอียดของการจดัสรรก�าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2560 และรายงานการจ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ 

 

 กรรมการผูจ้ดัการได้รายงานต่อทีป่ระชมุฯ ว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลในปี 2560 ให้กบัผู้

ถอืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.3 บาท คดิเป็นเงนิประมาณ 468 ล้านบาท กรรมการผูจ้ดัการได้กล่าวต่อทีป่ระชมุฯ ว่า คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท คิดเป็นเงินจ�านวนประมาณ 1,408 ล้านบาท 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลประจ�าปี เงินปันผลทั้งปีส�าหรับปี 2560 จะคิดเป็นเงินจ�านวนประมาณ 

1,876 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 1.2 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมเท่ากับร้อยละ 74

 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน ปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

อัตราหุ้นละ 0.9 บาท คิดเป็นเงินจ�านวน 1,407,785,013 บาท โดยให้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 

2 มีนาคม 2561 โดยก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2561 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

 ผูถื้อหุ้น (นายนคิม ภคบัณฑ)ุ กล่าวชืน่ชมบรษิทัฯ ในการเพิม่จ�านวนเงนิปันผล ถงึแม้ผลก�าไรลดน้อยลง ซึง่สอดคล้อง

กับแนวโน้นการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯอื่นๆ จึงสอบถามว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายของภาครัฐหรือไม่  กรรมการ  

ผู้จัดการใหญ่อธิบายว่าที่ผ่านมาบริษัทฯได้รับค�าแนะน�าจากผู้ถือหุ้นให้เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ หนี้ของบริษัทฯ 
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อยู่ในระดับต�่า จึงเหมาะสมที่จะน�าก�าไรของบริษัทฯ มาตอบแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งหากบริษัทฯมีกระแสเงินสดดี และไม่มีแผน

ลงทุนที่ต้องใช้เงินจ�านวนมาก บริษัทฯ จะน�าก�าไรไปจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ใช่นโยบายจากทางภาครัฐแต่อย่างใด

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผูจ้ดัการได้แจ้งว่าในวาระนี ้มผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกี 1 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1 หุน้ รวมเป็นผูเ้ข้าประชมุทัง้

สิ้น 845 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,095,008,744 หุ้น 

 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุฯว่าจ�านวนเสยีงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมตใินวาระนี ้คอื คะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุ้นทุกท่าน

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้  คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,091,800,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9581 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 430,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0394 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 27,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560

วาระที ่6  พจิารณาและอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�าปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสอง

วาระย่อย ดังนี้ 
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6.1 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานสาระส�าคญัต่อทีป่ระชมุฯ กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ปี 2548 โดย

ให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

เนื่องจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 13 ปี คณะ

กรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน 

อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี 2561 ของบรษิทัฯ โดยมีนายณฐัวฒิุ สันตเิพช็ร ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 

5730 หรอืนางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที ่3844 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กติตกิลุ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วน

ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้น�าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้เพือ่พจิารณาแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวส�านกังาน อีวาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชสี�าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ของบรษิทัฯ

 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

ทีป่ระชมุฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ�าปี 2561 ตามทีป่ระธานฯเสนอ ดงัปรากฏราย

ละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,092,201,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9948 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 28,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 28,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
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6.2 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  

          ประเภทธุรกิจ                         บริษัท                                    2560 (บาท)            2561 (บาท)

 ธุรกิจยางมะตอย      บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)      2,650,000       2,650,000

  บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ากัด      570,000       700,000

  บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ากัด   1,050,000      1,100,000

  รวม      4,270,000   4,460,000

 ธุรกิจเรือ      บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ากัด       270,000      350,000

  บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จ�ากัด    270,000   350,000

  บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จ�ากัด      250,000     350,000

  บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ากัด      290,000     350,000

  บริษัท บิทูเมน มารีน จ�ากัด     330,000  350,000

  รวม        1,410,000        1,750,000

 กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์   รวมทั้งสิ้น   5,680,000      6,210,000

 กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2561 ของบริษัทฯ เป็นเงิน      

ทั้งสิ้น 2,650,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

 ผู้ถือหุ้น (นางอรวรรณ เยน็ชมชืน่) สอบถามว่าการทีค่่าสอบบญัชข้ีางต้นไม่รวมค่าบรกิารอืน่ๆนัน้ ขอทราบว่าค่าบรกิาร

อ่ืนๆ นัน้มบีรกิารอะไรบ้าง กรรมการผู้จดัการอธบิายว่าค่าบรกิารอืน่ๆ นัน้คอืค่าบรกิารนอกเหนอืจากการสอบบญัชท่ีีบรษัิทฯ 

ขอให้ผู้สอบบญัชีด�าเนนิการ ซึง่ ณ เวลานี ้ไม่มค่ีาใช้จ่ายดงักล่าวแต่อย่างใด  ผูถ้อืหุน้รายเดมิสอบถามฝ่ายบรหิารเกีย่วกบั

แนวทางในการรองรบัการลดลงของราคาหุน้อย่างต่อเนือ่งแม้จะมีการคาดการณ์ทีด่ ีกรรมการผูจั้ดการขอตอบค�าถามน้ีใน

วาระที่ 13 เนื่องจากวาระนี้เกี่ยวกับการอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน
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 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย ถือหุ้นรวมกัน 12,049 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า

ประชุมทั้งสิ้น 850 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,095,020,793 หุ้น 

 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียด

ของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,092,209,883 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 31,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0029 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 28,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจ�านวนหุ้น 

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที ่7  พจิารณาและอนมุตัค่ิาตอบแทนแบบผนัแปรพิเศษส�าหรับคณะกรรมการบริษทั (ไม่รวมกรรมการ 

   บรหิาร) ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานของบริษทัฯ ในปีงบประมาณ 2560

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษส�าหรับกรรมการบริษัท (ไม่

รวมกรรมการบริหาร) ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2560  กรรมการผู้จัดการรายงานว่า  ปี 2560 เป็นปีที่ท้าทายส�าหรับ

บริษัทฯ  แต่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในปี 2560 ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเป็นล�าดับที่สามในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมา

จากการกับดูแลของกรรมการบริษัทฯ 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า ค่าตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษทีข่ออนมัุตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระน้ีจะ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้
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 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2560 ไม่เกินครึ่งเท่าของ  

ค่าตอบแทนแบบคงที่ รวมเป็นเงิน 1,375,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น

 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

 ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) กล่าวชื่นชมนโยบายของบริษัทฯในการให้ค่าตอบแทนแบบแปรผันแก่         

คณะกรรมการเพื่อเป็นแรงจูงใจในการท�างาน แต่เสนอแนะว่าควรให้ค่าตอบแทนดังกล่าวในกรณีก�าไรสูงข้ึนเท่าน้ัน  

กรรมการผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา

 ผูร้บัมอบฉนัทะ (นายนรนิทร์ ชนวทิยาสทิธกิลุ) สอบถามเกีย่วกบัค่าตอบแทนแบบแปรผันว่าบริษัทฯ ลดค่าตอบแทน

เหลอืครึง่หนึง่ของปีทีผ่่านมาใช่หรือไม่  กรรมการผู้จดัการอธบิายว่าวาระนีเ้ป็นการพจิารณาให้จ่ายค่าตอบแทนแบบผนัแปร

พิเศษให้แก่กรรมการบริษัทฯ ส�าหรับปี 2560 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

                                               กรรมการ                                             ค่าตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษ (บาท)

 1.  นายชายน้อย เผื่อนโกสุม      250,000 

 2.  นายโก บัน เฮง     125,000

 3.  นายนพพร เทพสิทธา          125,000

 4.  นายปานเฉลิม สุธาธรรม           125,000 

 5.  นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ        125,000

 6.  นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์       125,000

 7.  นายนิพนธ์ สุทธิมัย        125,000

 8.  นายแอร์ฟเว่ เลอบุค        125,000

 9.  นายจ๊าคส์ ลีออสท์        125,000

 10.  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร      312,500

          ยอดรวม   1,375,000
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 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 

ซึ่งถือหุ้นจ�านวน 13,860,000 หุ้น 

 หลงัจากได้รบับตัรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

ทีป่ระชมุฯมมีตด้ิวยคะแนนเสยีงมากกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุอนมุตัค่ิาตอบแทนแบบ

ผนัแปรพเิศษแก่คณะกรรมการบรษิทั (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) ส�าหรับผลการด�าเนนิงานในปี 2560 ตามทีป่ระธานฯ 

เสนอ ดงัปรากฏรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนีด้งัต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถอืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 1,047,660,383 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 97.1486 ของ

  จ�านวนหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 876,510 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0813 ของ

  จ�านวนหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสียง

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 29,873,500 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 2.7701 ของจ�านวน

  หุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง

	 •	 ไม่มบีตัรเสยีในวาระนี้

วาระที ่8  พจิารณาและอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทัฯและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2561 

8.1 ค่าตอบแทนแบบคงทีข่องคณะกรรมการบริษทัฯ และกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2561

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานสาระส�าคญัต่อทีป่ระชมุฯ กรรมการผูจ้ดัการรายงานให้ทีป่ระชมุฯ ทราบถงึ

ผลส�ารวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก 632 บริษทั โดย

เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กบัค่าตอบแทนเฉล่ียของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยของทัง้ตลาด กลุม่วสัดกุ่อสร้าง กลุม่บรษิทัทีม่กี�าไรมากกว่า 3 พนัล้านบาท และกลุม่บรษิทัท่ีมีราย

ได้มากกว่า 2 หมืน่ล้านบาท  จากการเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของทกุคณะกรรมการนัน้อยูใ่นเกณฑ์ทีเ่ปรียบเทยีบได้กบัค่า

เฉลีย่ของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทนท่ีอยู่

ในระดบัทีต่�า่กว่าค่าเฉลีย่  จงึเสนอให้ทีป่ระชมุฯพจิารณาและอนมัุตค่ิาตอบแทนสูงสุดคงทีป่ระจ�าปี 2561 รวมเป็นเงนิ 5.88 

ล้านบาทโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้
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 ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเหน็สมควรให้ทีป่ระชุมฯ อนมัุตค่ิาตอบแทนแบบคงท่ี 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยบรษัิทประจ�าปี 2561  เป็นจ�านวนเงนิ 5.88 ล้านบาท

 ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชมุฯว่ามผู้ีถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรือ่งตามวาระนีห้รอืไม่ ทัง้นี ้ ปรากฏว่า

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเรือ่งตามวาระนี้

 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุฯว่าจ�านวนเสยีงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมตใินวาระย่อยนี ้คอื คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลง

คะแนนในวาระนี ้ซึง่ได้แก่ 

 นายสมจิตต์ เศรษฐิน  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  30,000,000 หุ้น 

 นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  16,100,000 หุ้น 

 นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  3,860,000 หุ้น 

 นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  10,500,000  หุ้น 

 นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,700,000 หุ้น 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,400,000  หุ้น 

 กรรมการผูจั้ดการได้แจ้งว่าในวาระนี ้ มผู้ีถือหุน้มาประชุมเพิม่อกี 2 ราย ถอืหุน้เป็นจ�านวน 404 หุน้ รวมเป็นผูเ้ข้า

ประชมุทัง้สิน้ 852 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1,095,021,197 หุน้ 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

                                    ต�าแหน่ง                                                 2560 (บาท)                  2561 (บาท)

 ประธานคณะกรรมการบริษัท    500,000    500,000

 กรรมการอิสระ (6 x 250,000 ในปี 2560, 7x250,000 ในปี 2561)   1,500,000      1,750,000

 กรรมการบริหารและกรรมการ (8 x 250,000 ในปี 2560,      2,000,000      1,750,000

 7x250,000 ในปี 2561)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      500,000      500,000

 กรรมการตรวจสอบ (2x 400,000)      800,000      1,200,000

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (4 x 60,000)    160,000      240,000

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี    100,000      100,000

 กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000)      240,000      240,000

  รวม    5,800,000      5,880,000
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

ประจ�าปี 2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถอืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 1,014,331,787 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 99.5701 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 781,410 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0767 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 3,597,600 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.3532 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2561 

 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า  ในกรณีที่บริษัทฯ มีก�าไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทน

กรรมการแบบผนัแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงทีร่วมประจ�าปีทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯได้รบัทัง้ปี หากบรษิทั

มีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่

เท่านัน้ทีจ่ะมสิีทธไิด้รบัค่าตอบแทนแบบผนัแปร ส�าหรบักรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งไม่ถงึปี ให้ได้รบัค่าตอบแทนแบบผนัแปร

ตามสัดส่วนของระยะเวลาการท�างาน

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ผูถ้อืหุน้ (นาย Basant Kumar Dugar) สอบถามเกีย่วกบัค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน เนือ่งจากต�าแหน่งดงักล่าวไม่ปรากฏในตารางรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการทีฝ่่ายบริหารน�าเสนอใน

วาระ 8.1  กรรมการผูจ้ดัการอธบิายว่าประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนนัน้ได้ค่าตอบแทนเท่ากนักบั

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่านอื่นที่ 40,000 บาทต่อท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

นั้นมีจ�านวน 4 ท่าน ซึ่งรวมประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเร่ืองตามวาระนี้เพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม
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 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

 นายสมจิตต์ เศรษฐิน  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  30,000,000 หุ้น 

 นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  16,100,000 หุ้น 

 นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  13,860,000 หุ้น 

 นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  10,500,000  หุ้น 

 นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,700,000 หุ้น 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,400,000  หุ้น 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

ทีป่ระชมุฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมโดยการมอบฉนัทะ

หรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯในปี 

2561 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผูถื้อหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตามวาระนี ้คิดเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 988,044,287 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 96.9897 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 803,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0788 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 29,863,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.9315 ของจ�านวน

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชมุฯ ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตั ิบรษัิทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ข้อ 16 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในอัตราหนึ่ง

ในสามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งนี้ มี

กรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 5 ท่านดังนี้

 1.  นายจ๊าคส์ มาร์แชล    

 2.  นายนพพร เทพสิทธา  

 3.  นายนิพนธ์ สุทธิมัย 

 4.  นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

 5.  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร
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  บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการที่ครบ

ก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระประจ�าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยการ

แจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล

ใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนได้พจิารณาแล้วเหน็ว่ากรรมการทัง้ 5 ท่าน คอื นายจ๊าคส์ มาร์แชล นายนพพร เทพสทิธา นายนพินธ์ สทุธมิยั นาย

พีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องใน

การบรหิารงานของบรษิทัฯ เนือ่งจากทกุท่านเป็นผูม้คีวามรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธรุกจิเป็นทีย่อมรบัและมส่ีวน

ร่วมในความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ จงึมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุฯเพือ่พจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่าน คอื นายจ๊าคส์ มาร์แชล 

นายนพพร เทพสทิธา นายนพินธ์ สทุธมิยั นายพรีศลิป์ ศภุผลศริิ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 

โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

 ท้ังน้ีประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุฯทราบว่าข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 15 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการ 

บริษัทฯไว้ดังนี้

 1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯทีละหนึ่งต�าแหน่ง

 2. ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการบริษัทฯแต่ละต�าแหน่งนัน้ ให้ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั

  จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

 3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละต�าแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับ

  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา

  ประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบรษิทัฯ

  ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯของตนเอง)

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

 

 นางกสิณา ศรีสอ้าน ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอให้ฝ่ายบริหารอธิบายถึงจุดเด่นของกรรมการแต่ละท่าน

ที่จะส่งเสริมการด�าเนินงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการ

อิสระด�ารงต�าแห่งเกิน 9 ปี  กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯไม่มีนโยบายก�าหนดจ�านวนปีที่กรรมการอิสระสามารถ

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระแต่ละท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่ก�าหนดไว้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ในเรื่องจุดเด่นของกรรมการแต่ละท่านนั้น กรรมการแต่ละท่านอยู่กับบริษัทฯมานานและเข้าใจธุรกิจของ 

บริษัทฯ เป็นอย่างดีในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น นายจ๊าคส์ มาร์แชล มีพื้นฐานด้านการบัญชีและการเงิน นายนพพร 

เทพสิทธา เป็นอดีตผู้บริหารบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ�ากัด (มหาชน)  นายนิพนธ์ สุทธิมัย เคยด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ของบรษัิท นกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) นายพรีศลิป์ ศภุผลศริ ิเคยด�ารงต�าแหน่ง

เป็นประธานกรรมการของธนาคาร ไทยธนาคาร จ�ากัด (มหาชน) และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ท�างานกับบริษัทฯมา

นาน และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอยู่หลายปี

 ผูถ้อืหุน้ (นาย Basant Kumar Dugar) เสนอแนะให้กรรมการของบรษัิทฯ เข้าอบรมคอร์ส IMD ด้วยเพือ่พฒันาทักษะ

ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการรับทราบและจะน�าข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
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 ประธานฯได้สอบถามทีป่ระชมุฯว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรือ่งตามวาระนีห้รอืไม่ ทัง้นี ้ไม่มผีูถ้อืหุ้น

ท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 9.1 - 9.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน

จากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอ

ชือ่ได้คะแนนเสยีงสงูสดุของการเลอืกในแต่ละต�าแหน่ง และเป็นผู้ทีไ่ด้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุ้นทุกท่าน

มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี ้เว้นแต่กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนส�าหรบัการกลบัเข้ามา

เป็นกรรมการของตนเอง 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

9.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉนัทะหรอืมาประชุมด้วยตนเองและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน อนมุตัแิต่งตัง้นายจ๊าคส์ มาร์แชล เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,092,258,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9989 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผูถื้อหุ้นทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 5,210 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ�านวน

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.2   ท่ีประชุมฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบ

ฉนัทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนมุตัแิต่งตัง้นายนพพร เทพสทิธา เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรม

การบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,092,061,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9989 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผูถื้อหุ้นทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 5,210 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ�านวน

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
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9.3   ท่ีประชุมฯ มีมตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบ

ฉนัทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนมุตัแิต่งตัง้นายนพินธ์ สทุธมิยั เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,090,226,087 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8307 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,841,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1686 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.4   ท่ีประชุมฯ มีมตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,092,039,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9968 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 5,210 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ�านวน

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 29,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

9.5   ท่ีประชุมฯ มีมตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบ

ฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนมุตัแิต่งตัง้นางสาวลกัษณา ทรพัย์สาคร เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,078,176,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9965 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 30,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0028 ของ

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 7,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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วาระที่ 10   พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 1,579,883,570 บาท โดย

   เพิ่มหุ้นสามัญจ�านวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส�าหรับรองรับการใช้สิทธิใบส�าคัญแสดง

   สิทธิของพนกังานตามโครงการค่าตอบแทนพนกังานระยะยาว ESOP-W3 เนือ่งจากมกีารลดหุน้สามญั

   จากการรองรบัการใช้สทิธใิบส�าคัญแสดงสทิธขิองพนกังาน ESOP-W3 ผดิพลาดในอดตีเกนิไปจ�านวน 

   540,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้

   สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

 ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระส�าคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญผิดพลาดในอดีตเกินไปจ�านวน 540,000 หุ้น ราคาพาร์ 1 บาทต่อหุ้น ส�าหรับใบส�าคัญแสดง

สทิธ ิESOP-W3 จึงจ�าเป็นต้องเพิม่ทนุจดทะเบียนเป็นจ�านวนเงนิ 540,000 บาท และจดัสรรหุน้เพิม่ทนุเพือ่รองรบัการใช้สทิธิ

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เป็นดังนี้

  

จาก :

 ทุนจดทะเบียน จ�านวน 1,579,343,570 บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสน

    สี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

 แบ่งออกเป็น                            1,579,343,570 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสน

    สี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท  (หนึ่งบาท)

  โดยแยกออกเป็น

 หุ้นสามัญ 1,579,343,570 หุ้น  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสน

    สี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

 หุ้นบุริมสุทธิ - หุ้น 

เป็น :

 ทุนจดทะเบียน จ�านวน 1,579,883,570 บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสน

    แปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)

 แบ่งออกเป็น          1,579,883,570 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสน

    แปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

 มูลค่าหุ้นละ 1   บาท  (หนึ่งบาท)

  โดยแยกออกเป็น

 หุ้นสามัญ 1,579,883,570 หุ้น  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสน

    แปดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)

 หุ้นบุริมสุทธิ - หุ้น

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 
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 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ�านวนเสียงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผู้

ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ

หรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,579,343,570 บาท 

เป็น 1,579,883,570 บาท โดยเพิม่หุน้สามญัจ�านวน 540,000 หุน้ และจัดสรรหุน้เพิม่ทนุส�าหรับรองรบัการใช้สทิธใิบส�าคญั

แสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน ESOP W-3 มูลต่าตราไว้ที่หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของ

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,091,438,787 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9235  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 807,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0739 ของ 

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 28,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0026 ของจ�านวนหุ้น 

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 11     พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขขัอบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23

 

 ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานในวาระนี้  กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ดังนี้

จาก :   ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน

เป็น :  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 

 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ�านวนเสียงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผู้

ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ

หรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 ตามที่ประธานฯ 

เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,092,243,987 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9972 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผูถื้อหุ้นทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 3,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0003 ของจ�านวน

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 27,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0025 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 12    พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30

 ประธานฯได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานในวาระนี้  กรรมการผู้จัดการแจ้งว่าการขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ 

ข้อที่ 30 ในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย

ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ โดยรายละเอียดการแก้ไขมีดังนี้

จาก :

 “คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ

 ปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเม่ือใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับ

 จ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้น

 นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัท�าหนังสอืขอให้คณะกรรมการ

 เรียกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมือ่ใดกไ็ด้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการทีข่อให้เรยีกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน

 หนังสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในหนึง่เดอืนนบัแต่วนัได้รบัหนงัสอืจากผูถ้อื

 หุ้น”

เป็น :

 “คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบ

 ปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
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 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง

 หรอืหลายคนซึง่มหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัท�าหนังสอื

 ขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็น การประชุมวสิามัญเม่ือใดกไ็ด้  แต่ต้องระบเุรือ่งและเหตผุลในการท่ีขอ

 ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

 ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณทีีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชมุภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผูถ้อืหุน้ ทัง้หลายซ่ึงเข้าชือ่กนั

 หรือผูถื้อหุน้คนอืน่ ๆ   รวมกนัได้จ�านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้  ภายในสีส่บิห้าวนันบัแต่วนัครบ

 ก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดย

 บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด  จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

 ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 33.  ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้

 จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

 ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 

 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จ�านวนเสียงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผู้

ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ

หรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 ตามที่ประธานฯ 

เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,092,246,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9974 

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 3,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0003 ของจ�านวน

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 25,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของจ�านวนหุ้น

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

	 •	 ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
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วาระที่ 13   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ท่ีประชุม

พิจารณาหรือไม่ 

 

 กรรมการผู้จัดการสอบถามเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นที่มีค�าถามเกี่ยวกับราคาหุ้นของบริษัทฯในระหว่างการประชุมวาระที่ 6 

ว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังอยู่ในห้องประชุม

 

 ผู้ถือหุ้น (นาย Basant Kumar Dugar) แนะน�าให้บริษัทฯ แก้ไขขัอบังคับที่อนุญาตให้คณะกรรมการมีการประชุม

ผ่านทางวดีทีศัน์ได้ ซึง่บริษทัจดทะเบียนรายอ่ืนได้แก้ไขข้อบงัคบัในเรือ่งนีด้้วย นอกจากนี ้ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่าอตัราการเพิม่ขึน้

ของต้นทนุในการขายนัน้สงูกว่าอตัราการเตบิโตของยอดขาย และได้ช่ืนชมบรษัิทฯว่ามีอตัราส่วนทางการเงนิทีด่ ี กรรมการ

ผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะและจะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 

 ผู้ถือหุ้น (ว่าทีร้่อยตรนีคร แสงนลิ) สอบถามฝ่ายบรหิารเกีย่วกบัความเสีย่งทางธรุกจิสองประการคอื ความเสีย่งด้าน

การจดัหายางมะตอยจากโรงกลัน่ เนือ่งจากโรงกลัน่หลายแห่งมีการปรับปรุงซ่ึงท�าให้ปริมาณยางมะตอยลดลง และบรษิทัฯ

พยายามหายางมะตอยเพิม่เตมิจากโรงกลัน่อืน่ แต่ยงัมแีนวโน้มว่าปรมิาณยางมะตอยในตลาดจะยงัลดลงซึง่จะมผีลกระทบ

ต่อบรษิทัฯเป็นอย่างมาก ทัง้นีฝ่้ายบริหารมแีนวทางในการแก้ไขอย่างไร และความเสีย่งประการทีส่องคอืความเสีย่งจากการ

ค้าในต่างประเทศของบริษทัฯ ซึง่ประเทศจนีและอนิโดนเีซียมีการผลติยางมะตอยเพือ่การส่งออกมาขึน้ ท�าให้มีการแข่งขนั

ด้านราคามากขึน้ แต่ประเดน็ทีเ่ป็นกงัวลคอืบรษิทัฯจะจัดหายางมะตอยได้เพยีงพอหรอืไม่ เนือ่งจากโรงกล่ันทีป่รับปรงุแล้ว

นัน้จะมผีลผลติยางมะตอยลดลง  กรรมการผู้จดัการใหญ่อธบิายว่าบรษัิทฯเลง็เหน็การลดปรมิาณการผลติยางมะตอยของ

โรงกลัน่บางแห่ง ซ่ึงบรษิทัฯมแีผนจะขยายก�าลงัการผลติของโรงกลัน่ในประเทศมาเลเซยี  ในเรือ่งการขาดแคลนยางมะตอย

นั้น ยังมีความเส่ียงอยู่ แต่บริษัทฯมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯต้องสามารถผลิต

ยางมะตอยเองด้วย เพื่อป้อนยางมะตอยให้แก่ลูกค้า  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการขยายโรงกลั่นในประเทศมาเลเซียนั้นจะ

สามารถด�าเนินการได้ทนัเวลาหรอืไม่  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่อธบิายว่าบรษิทัฯจะพยายามด�าเนนิการขยายโรงกลัน่ให้ทนั

เวลา ซึ่งแผนการขยายโรงกลั่นนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งยังมีเวลาที่จะรับมือกับสถานการณ์หากมีการเปลี่ยนแปลง

 ประธานฯ ได้สอบถามทีป่ระชมุฯ ว่ามผีูถ้อืหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิม่เตมิหรือไม่ ทัง้นี ้ปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดซกั

ถามคณะกรรมการของบรษิทัฯ อกี

 ประธานฯได้กล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้และได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชมุเวลา 12:45 น. 

                                   ______________________________ประธานทีป่ระชมุ

                                           (นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

ผูบ้นัทกึการประชมุ

________________________________ 

  (นายปรมะ เสาวภา)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส�าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�าปี 2561 

--------------------------------

 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ในฐานะนายทะเบยีนหลกั

ทรพัย์ได้พัฒนาระบบเพือ่ให้บรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส่งเอกสารการประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานประจ�าปีใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ส�าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป

 1.  เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ

 2.  สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code

 3.  หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ:  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน

   (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ส�าหรับระบบ Android

 1.  เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

      ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

                           เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)

                           เลือก QR Code                  สแกน QR Code

 2.  สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

ประวตับิคุคลเข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค 

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 66 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

17 พฤศจิกายน 2551

คุณวุฒิทางการศึกษา

 •  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา, Ecole Supérieure des Travaux Publics

การอบรม -ไม่มี-

หุ้นในบริษัท

ตนเอง -ไม่มี-

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-

ประสบการณ์การท�างาน

บริษัทจดทะเบียน 

 2551 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

 2550 – ปัจจุบัน  ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท COLAS S.A. Group

  ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

 2545 – 2550  ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SAUR Group

  ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการน�้าและของเสีย

 2544 – 2545  กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท BOUYGUES CONSTRUCTION

  ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

 2541 – 2545  กรรมการผู้อ�านวยการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท BOUYGUES OFFSHORE

  ประเภทธุรกิจ Oil services construction

ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น    :   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :     1 บริษัท

      -   COLAS S.A. 

      บริษัทจดทะเบียน      :     - ไม่มี -

ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  :      - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561 :  กรรมการบริษัท :    1/5   ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี

รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี้ :  10 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

ประวตับิคุคลเข้ารบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

นายจ๊าคส์ ปาสตอร์
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร,   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 64 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
1 สิงหาคม 2543
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, MA, USA
 • Ecole Nationale Suprieure d’ Arts et Metiers
การอบรม
 • 2556 Director Certification Program (DCP)
 • 2556 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 2,150,000 หุ้น (0.137%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัทจดทะเบียน 
 2544 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�าถนนยางมะตอย
 2547 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ากัด
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�าถนนยางมะตอย
 2536 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Regional Office ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
  ประเภทธุรกิจ บริการด้านที่ปรึกษายางมะตอย
 2532 – 2535  กรรมการผู้จัดการ COLAS AJMC, Mauritius Island
 2529 – 2532  ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas Mayotte, Comoro Island
 2526 – 2529  ผู้จัดการฝ่ายตัวแทน Colas GTR, Morocco
 2523 – 2526  ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas Guinea Bissao, West Africa
 2521 – 2523  ตัวแทนไซต์งานก่อสร้าง Colas TOGO and BENIN, West Africa
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น :   ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     :     26 บริษัท
       -  (อ้างอิงรายงานประจ�าปี หน้า 56) 
       บริษัทจดทะเบียน       :     - ไม่มี -
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :      - ไม่มี -
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561   :   กรรมการบริษัท   :        5/5   ครั้ง
                   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน   :  5/5  ครั้ง  
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 18 ปี
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี้ :  21 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

อายุ 67 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ

10 พฤษภาคม 2544

คุณวุฒิทางการศึกษา

 • บริหารธุรกิจบัณฑิต Babson College, MA ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

 • 2555 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

ตนเอง 17,025,000 หุ้น (1.082%)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

พี่ชายนางสาวลักษณา ทรัพย์สาครและพี่ชายภรรยาของนายสมจิตต์ เศรษฐิน

ประสบการณ์การท�างาน

บริษัทจดทะเบียน 

 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

  ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

 2544 – ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทและหน่วยงานอื่น

 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ากัด

  ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�าถนนยางมะตอย

 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด

  ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

 2540 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ากัด

  ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

 2539 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด

  ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงทาง

ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น   :    ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     :     12 บริษัท

                   -   (อ้างอิงรายงานประจ�าปี หน้า 56) 

                   บริษัทจดทะเบียน :     1

                   -  บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :      - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561    :   กรรมการบริษัท :        5/5   ครั้ง

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท :        17 ปี

รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี้ : 20 ปี



42 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 58 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ
13 กุมภาพันธ์ 2545
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล (Liverpool) ประเทศอังกฤษ
การอบรม
 • 2560 Sustainability Strategy: Key Blueprint for Business Growth
 • 2557 National Director Conference
 • 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
 • 2546 Director Certification Program (DCP)
หุ้นในบริษัท
ตนเอง 2,400,000 หุ้น (0.152%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น -ไม่มี-
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัทจดทะเบียน 
 2545 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ ซิล จ�ากัด
  ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�าถนนยางมะตอย
 2542 – 2545  ผู้อ�านวยการสายการตลาด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2538 – 2541 ผู้จัดการอาวุโสสายการตลาด บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2536 – 2538  ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิต บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2535  ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2526 – 2534  ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่น   :    ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     :     29 บริษัท
                  -    (อ้างอิงรายงานประจ�าปี หน้า 56) 
                  บริษัทจดทะเบียน :     - ไม่มี -
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :      - ไม่มี -
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2561    :   กรรมการบริษัท   :        5/5   ครั้ง
                                กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี   :        4/4  ครั้ง  
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  : 16 ปี
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี้ : 19 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน บัตรประจ�าตัวข้าราชการ 

  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

   2.1  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ

     ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

   2.2  ส�าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

   2.3  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

    

นิติบุคคล

 1.  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

   1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

   1.2  ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติบิคุคล 

     (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�านาจกระท�าการ 

     แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

   2.1  หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอกข้อความ

     ถกูต้องครบถ้วนและลงลายมอืชือ่ของผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และ ผูร้บัมอบฉนัทะ

   2.2  ส�าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รบัรองส�าเนาถกูต้องโดยผูแ้ทนนติบิคุคล 

     (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�านาจ

     กระท�าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

   2.3  ส�าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อ

     รับรองส�าเนาถูกต้อง

   2.4  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

 3  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก 

   และดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)
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   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้อง

   ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

   3.1  หนังสือมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบ 

     ฉันทะแทน

   3.2  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

   ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�าค�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้

   ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�าแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดไว้  ผู้

ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ได้จาก www.tipcoasphalt.com 

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด�าเนินการดังนี้

 1.  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

   1.1   ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

   1.2   ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทย

     เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก 

     หรือแบบ ข หรือ แบบ ค)

 2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

   บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่าน

   เดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 3.  ปิดอากรแสตมป์ จ�านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท�าหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและ

   มผีลผกูพนัตามกฎหมาย ทัง้นีบ้รษิทัได้อ�านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะท่ีมา

   ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 4.  ส่งหนังสอืมอบฉนัทะก่อนเวลาการประชมุอย่างน้อยครึง่ชัว่โมง เพือ่ให้เจ้าหน้าทีข่องบรษิทัได้มเีวลาตรวจสอบ

   เอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสยีงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถอื โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ�านวน

ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตาม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 45  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรอื ตัง้แต่เวลา 8.00 น.  

เป็นต้นไปในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท เขต

พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

 1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง

   ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลง

   คะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

 2.  ในกรณีมอบฉันทะ

   2.1  ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ

     ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถอืว่าการลง

     คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

   2.2  หากผูม้อบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ

     หรอืระบไุว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมีการพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากท่ีระบใุน

     หนงัสอืมอบฉนัทะ รวมถงึกรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิข้อเทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะ

     มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 1.  กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม

 2.  กรณอีืน่ ๆ  ซึง่มกีฎหมาย หรือข้อบังคบับรษัิทก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณปีกต ิมตขิองทีป่ระชุมจะเป็นไปตาม

   ที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นก�าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ

   ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

   2.1  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

   2.2  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่อง

     นัน้ และประธานทีป่ระชมุอาจจะเชญิให้ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ออกนอกทีป่ระชมุชัว่คราวกไ็ด้ 

     เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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ข้อมลูกรรมการอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ชือ่ : นายปานเฉลมิ สธุาธรรม

ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วนั เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมการ : 14 มถินุายน 2547

วนั เดอืน ปี เกดิ : 13 เมษายน 2496

อาย ุ : 65 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย

ทีอ่ยู ่ : 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

  กรงุเทพฯ 10310

คณุวฒุทิางการศกึษา : บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ University of Bridgeport, CT, 

  ประเทศสหรฐัอเมรกิา

  ปรญิญาบณัฑติ สาขาการบญัช ีBabson College, MA, ประเทศ

  สหรฐัอเมรกิา

การอบรม :  2549 : Audit Committee Program (ACP) 

  2548 : Director Accreditation Program   (DAP) รุน่ 34/2005 

ประสบการณ์การท�างาน 

บรษิทัจดทะเบยีน  : 

 2549 – ปัจจบุนั    กรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน) 

 2547 – ปัจจบุนั กรรมการอสิระ บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน)

 ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

 2559 – 2560 กรรมการ บรษิทั บญุพฒัน์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั 

   ประเภทธรุกจิ อาคารส�านกังานให้เช่า

ต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน :  -ไม่ม-ี

  บรษิทัจดทะเบยีน :  -ไม่ม-ี

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอืทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่ม-ี

จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%)  : -ไม่ม-ี

การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี 2561 :  กรรมการบรษิทั    :   5-5 ครัง้                                                    

:                   กรรมการตรวจสอบ    :  12/12 ครัง้ 

:     กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  :   5/5  ครัง้

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :  14 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7
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ข้อมลูกรรมการอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
ชือ่ : นายนพินธ์ สทุธมิยั 
ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ
วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 16 กมุภาพนัธ์ 2549
วนั เดอืน ปี เกดิ : 19 เมษายน 2501
อาย ุ : 60 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย
ทีอ่ยู ่ :  33 แยก 15 รามค�าแหง 118 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู  กรงุเทพฯ 10240 
คณุวฒุทิางการศกึษา : Master’s Degree in Operational Research, London School of Economics, UK
  Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France
การอบรม : 2560 Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy 
  and  Performance
  2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board
   2549 Director Accreditation Program (DAP)
  2549 Audit Committee Program (ACP)
ประสบการณ์การท�างาน 
บรษิทัจดทะเบยีน  : 
 2549 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน)
 2560 – 2561 ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายบรหิารจดักาะการจดัการความเส่ียง และ 
   รกัษาการผูอ้�านวยการ  แผนก Cargo sales 
   บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) ประเภทธรุกจิ สายการบนิ
 2559 – 2560  ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายบรกิารลกูค้า 
   บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) ประเภทธรุกจิ สายการบนิ
 2555 – 2558 ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ 
   บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) ประเภทธรุกจิ สายการบนิ
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน
 2542 – ปัจจบุนั  Associate Director บรษิทั จโีอดสีโอเวอร์ซส์ี จ�ากดั 
   ประเภทธรุกจิ บรกิารขนส่ง
 2550 – 2556 กรรมการบรหิาร CLY International Limited 
   ประเภทธรุกจิ ทีป่รกึษาด้านทรพัยากรบคุคล
 2548 – 2551  ทีป่รกึษา บรษิทั ไทยแอร์คาโก จ�ากดั 
   ประเภทธรุกจิ บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศ
ต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน      :   1  บรษิทั
  -  บรษิทั จโีอดสีโอเวอร์ซส์ี จ�ากดั
  บรษิทัจดทะเบยีน              :   -ไม่ม-ี
ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอืทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-
จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั  (%)  : -ไม่ม-ี
การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2561 : กรรมการบรษิทั  : 5/5  ครัง้
จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั    : 13 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7



48 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6

ข้อมลูกรรมการอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
ชือ่ : นายนพพร   เทพสทิธา
ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ
  กรรมการตรวจสอบ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2555
วนั เดอืน ปี เกดิ : 21 กมุภาพนัธ์ 2497
อาย ุ : 65 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย
ทีอ่ยู ่ :  110/24  ซอย 18  ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900
คณุวฒุทิางการศกึษา :  วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั
 :  ปรญิญาศลิปศาสตรดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ์ 
  สาขาวชิาการจดัการ โลจสิตกิส์และโซ่อปุทาน  มหาวทิยาลยัศรปีทมุ
การอบรม
 :  2561 หลกัสตูร Sale  Credit skills Development  senior Credit       
  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทยร่วมกบั 
  สถาบนัฝึกอบรม Omega Performance (Moody’s Analysis)
 :  2561 Congko Business Dinner Talk 2018 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง
 :  2561 หลกัสตูรการก�ากบัดแูลกจิการส�าหรบักรรมการและผูบ้รหิาร
  ระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิและองค์การมหาชน สถาบนัพระปกเกล้า รุน่ 19 
 :  2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
 :  2548 Director Accreditation Program (DAP)
ประสบการณ์การท�างาน
บริษทัจดทะเบยีน 
 2555 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ   บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน)
 2554 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ    กรรมการตรวจสอบ    ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง   
  คณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี   คณะกรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน
  บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)  ประเภทธรุกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
 2548 – 2561  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    บรษิทั ยเูนยีน ปิโตรเคมคีอล จ�ากดั (มหาชน)
  ประเภทธรุกจิ น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เคมี
บริษทัและหน่วยงานอืน่
 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร   ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย
  ประเภทธรุกจิ ให้บรกิารด้านการน�าเข้าและส่งออก
 2561 – ปัจจบุนั  ทีป่รกึษาสภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย
 2561 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บรษิทั มนีาทรานสปอร์ต จ�ากดั
  ประเภทธรุกจิ ธรุกจิการขนส่ง
 2556 – 2560  ประธานสภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย
ต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน    :  3 บรษิทั  
  บรษิทัจดทะเบยีน            :  1 บรษิทั  
  -  บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอืทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่ม-ี
จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%)  : -ไม่ม-ี
การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2561 :   กรรมการบรษิทั     :   4/5  ครัง้
  กรรมการตรวจสอบ     :   11/12 ครัง้
  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  :   4/5  ครัง้
จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :    7 ปี
ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 49  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6

ข้อมลูกรรมการอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ชือ่ : นายพรีศลิป์ ศภุผลศริิ

ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูล

  กจิการทีด่ี

วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556 

วนั เดอืน ปี เกดิ : 14 พฤษภาคม 2496

อาย ุ : 65 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย

ทีอ่ยู ่ :  21/51 ถนนบางขนุนนท์ แขวงบางขนุนนท์ เขตบางกอกน้อย กรงุเทพฯ 10700

คณุวฒุทิางการศกึษา : B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan 

การอบรม : 2548   Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ท�างาน :

บรษิทัจดทะเบยีน 

 2556 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน)

 2552 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั ฟูด้แอนด์ดริง๊ส์ จ�ากดั (มหาชน) 

                            ประเภทธรุกจิ รบัผลติอาหารและเครือ่งดืม่

ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน

 2553 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั ไคเซน็ คอนซลัติง้ จ�ากดั

             ประเภทธรุกจิ ปรกึษาทางธรุกจิ

 2552 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั ไทย-นจิ ิเวนเจอร์ จ�ากดั

             ประเภทธรุกจิ ทีป่รกึษาทางธรุกจิ

 2532 – ปัจจบุนั  ประธานกรรมการ บรษิทั ศภุธนา จ�ากดั

      ประเภทธรุกจิ ให้เช่าส�านกังาน

ต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน      :   3 บรษิทั 

  บรษิทัจดทะเบยีน     :   1  บรษิทั  

  -   บรษิทั ฟูด้แอนด์ดริง๊ส์ จ�ากดั  (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอืทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%)  : -ไม่ม-ี

การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2561 :  กรรมการบรษิทั    :   5/5      ครัง้

     กรรมการตรวจสอบ    :   12/12  ครัง้

     กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี :    4/4     ครัง้

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :   6 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7



50 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6

ข้อมลูกรรมการอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
ชือ่ : นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ
ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ
วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 13 สงิหาคม 2558
วนั เดอืน ปี เกดิ : 8 มถินุายน 2493
อาย ุ : 68 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย
ทีอ่ยู ่ :  19 หมูบ้่านนวธาน ีซอย 9 ถนนเสรไีทย แขวงรามอนิทรา เขตคนันายาว กรงุเทพฯ  10230
คณุวฒุทิางการศกึษา : Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA
  ปริญญาโทการบรหิาร  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
การอบรม : The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
  หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่63/2550
  หลกัสตูร The Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่33/2557
  หลกัสตูร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุน่ที ่3/2554
ประสบการณ์ท�างาน 
บรษิทัจดทะเบยีน
  2560 – ปัจจบุนั    ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บรษิทั ไทคอน อนิดสัเตรยีล คอนเนค็ชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
   ประเภทธรุกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ประเภทโรงงานและคลงัสนิค้าให้เช่า
  2559 – 2560  ประธานกรรมการ บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน) 
  2558 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั พรมิามารนี จ�ากดั (มหาชน)
                          ประเภทธรุกจิ ขนส่งปิโตรเคมทีางทะเล บรกิารเรอืเพือ่
   สนบัสนนุธรุกจิขดุเจาะและจดัเกบ็น�า้มนักลางทะเล
  2555 – ปัจจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
   บรษิทั แผ่นดนิทองพรอ็พเพอร์ตีด้เีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
   ประเภทธรุกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน     
  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จ�ากดั 
   ประเภทธรุกจิ ผลติเอทานอลจากมนัส�าปะหลงั
  2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ สถาบนัปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย
  2559 – ปัจจบุนั  กรรมการ เงนิทนุหมนุเวยีน กรมบญัชกีลาง
  2554 – ปัจจบุนั  กรรมการ สถาบนับรหิารกองทนุพลงังาน
  2553 – ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย จ�ากดั (มหาชน)
         ประเภทธรุกจิ ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้
ต�าแหน่งอืน่ในปัจจบุนั : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน    :   5  บรษิทั 
   บรษิทัจดทะเบยีน  :   3  บรษิทั 
  -  บรษิทั  พรมิามารนี จ�ากดั (มหาชน)
       -  บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
  -  บรษิทั ไทคอน อนิดสัเตรยีล คอนเนค็ชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอืทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  -ไม่มี-
จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : -ไม่ม-ี
การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2560 :  กรรมการบรษิทั 5/5  ครัง้
จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั   : 3 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 51  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535

หมวดที่ 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

 มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 

 ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่

วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 6 คณะกรรมการ

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ

บริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก�าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวดที่ 8 บัญชีและรายงาน

 มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่จัดท�าตามวรรคหนึ่ง หรือจัดท�าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้

ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนน�า

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี 

 (1)  ส�าเนางบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทั้งรายงานการตรวจ

   สอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 

 (2)  เอกสารแสดงรายการตามมาตรา 114 (1) และ (2) (ถ้ามี) 

 (3)  รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนด จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมการบริษัท

 ข้อ 15.  กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  (1)  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�าแหน่ง

  (2)  ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแต่ละต�าแหน่งนัน้ ให้ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบั

    จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

  (3)  ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับ

    คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลง

    คะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 ข้อ 16. ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจ�านวน

    กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

    กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษัิทนัน้ ให้จับสลากกนัว่า

    ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ  ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

    กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้น 

    สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

    การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

    คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควรหรอืผูถ้อืหุน้

    คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด  จะ

    เข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้อง

    ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้  คณะ

    กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

    ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

    ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ  รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้  ภายใน

    สีสิ่บห้าวัน นบัแต่วันครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณเีช่นนี ้ ให้ถอืว่าเป็นการประชมุผูถ้อืหุน้

    ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ  โดยบรษัิทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจ�าเป็นทีเ่กดิจากการจดัให้มี การประชมุ 

    และอ�านวยความสะดวกตามสมควร 
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    ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีค่รัง้ใด  จ�านวนผูถ้อืหุน้ 

    ซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีก่�าหนดไว้ในข้อ 33.  ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสีต้่องร่วมกนัรบัผดิชอบ

    ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

 ข้อ 31. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท�าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระ

    การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

    เรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมัุต ิหรอืเพือ่พจิารณาแล้วแต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน

    เรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค�าบอก

    กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

    สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ หรือส�านักงาน

    สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

 ข้อ 32. ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ แต่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้า

    ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

    การมอบฉันทะให้ท�าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่

    ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

 ข้อ 33. ในการประชมุผู้ถือหุน้ ต้องมผู้ีถือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิห้า

    คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถอืหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ใน

    สามของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

    ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า

    ร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามทีก่�าหนดไว้    หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ได้เรยีกนดัเพราะผูถ้อืหุ้นร้องขอ 

    การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด

    ประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้

    หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

    (1)  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

      คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

    (2)  ในกรณดีงัต่อไปนีใ้ห้ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึง่มา

      ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

      (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปีของบริษัทในการประชุม

       สามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าท�ารายการใด ๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภาย

       ใต้ขอบข่ายของแผนการลงทนุและแผนการจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัอนมุตัไิว้ ยกเว้นในกรณี

       ที่การเข้าท�ารายการใด ๆ  ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจ�านวนงบ

       ประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ ใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7



54 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 7

 ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

    (1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงกจิการทีบ่รษิทัได้จดัการไปในรอบปี

      ที่ผ่านมา

    (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล

    (3)  พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร

    (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

    (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

    (6)  กิจการอื่น ๆ 

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

 ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�า

    ปีหักด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุ

    จดทะเบียน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

 ข้อ 48.    ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจ�าเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปล่ียนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการ

    เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 8
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
อาคารทิปโก้	118/1	ถนนพระราม	6	แขวงพญาไท	
เขตพญาไท		กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์		 +66	2273	6000
โทรสาร					 +66	2271	3363
อีเมล์		:		info@tipcoasphalt.com	
เว็บไซต์	:	www.tipcoasphalt.com


