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หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 
ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ  สำานักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5  (Auditorium)  

118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
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บริษัทขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึกส�ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
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วันที่ 2 มีนาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 1/2561 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 
 1. ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจ�าปี 2560 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ 
  ส�าหรับปี 2560 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ประวตักิรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ และทีจ่ะถกูเสนอช่ือกลับเข้าเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
  อีกวาระหนึ่ง 
 4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ
  การออกเสียงลงคะแนน)
 5. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 6. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุม
  ผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน) ได้มีมตเิรยีกประชุมผูถ้อืหุน้สามัญประจ�าปี ครัง้ท่ี 1/2561 
ในวันพฤหสับดีที ่5 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น.  ณ ส�ำนกังำนใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อำคำรทิปโก้ 
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วำระที ่1   พจิำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่5 เมษำยน 2560

ควำมเป็นมำ :  บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 แล้วเสร็จ
ภายใน 14 วนันับแต่วันประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และได้ส่งให้ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่ก�าหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วยล�ำดับที่ 1

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 5 
เมษายน 2560

กำรลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1 

วำระที ่2   รบัทรำบผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯประจ�ำปี 2560

ควำมเป็นมำ : บรษิทัฯได้สรปุผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมาและการเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัทีเ่กดิขึน้ระหว่างปี 2560 ซึง่ปรากฎ
ในรายงานประจ�าปี 2560 ตำมสิง่ทีส่่งมำด้วยล�ำดบัที ่2 และได้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบรษัิทฯ

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ�าปี 2560

กำรลงคะแนน : ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน
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วำระที ่3   พจิำรณำและอนมุตังิบกำรเงนิทีไ่ด้รบักำรตรวจสอบแล้ว สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560

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

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ซ่ึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่
ในรายงานประจ�าปี 2560 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 2 

กำรลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วำระที ่4   พจิำรณำและอนมุตัแิผนกำรลงทนุและจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิประจ�ำปี 2561 

ควำมเป็นมำ : ตามข้อบังคบับริษทัข้อ 34.2.ง การอนมัุตแิผนการลงทนุและแผนการจ�าหน่ายทรพัย์สนิประจ�าปีของบรษิทั
ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้น และมีการเสนอแผนการลงทุนประจ�าปี 2561 เป็นจ�านวนเงิน 1,375.2 ล้านบาท 
และเสนอแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2561 เป็นจ�านวนเงิน 304.0 ล้านบาท

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2561 
ตามตารางดังนี้ 

                       รำยละเอียดกำรลงทุน        2560 (ล้ำนบำท)      2561 (ล้ำนบำท)
 การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่     75.1      129.8
 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ      801.9       1,052.5
 รถและเรือบรรทุกยางมะตอย     1,377.4        119.0
 เงินลงทุนในบริษัทใหม่      -      73.9
 รวมงบประมำณลงทุนทั้งสิ้น      2,254.4       1,375.2

                    รำยละเอียดกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน      2560 (ล้ำนบำท)        2561 (ล้ำนบำท)
 ที่ดินและเรือ    204.0          304.0
 รวมงบประมำณกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์ทั้งสิ้น       204.0          304.0

กำรลงคะแนน : เสยีงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุน้ทีม่าประชุมโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชุมด้วยตนเองและมสีทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.2 

วำระที ่5   พจิำรณำและอนมุตักิำรจดัสรรก�ำไรและจ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปี 2560 และรบัทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผล
   ระหว่ำงกำล

ควำมเป็นมำ :  ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียน บริษัท ฯ ได้ตั้งทุนส�ารองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�านวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูง
ขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม

 ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มี
มติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท 
จ�านวน 1,560,689,570  หุ้น คิดเป็นเงินจ�านวน 468,206,871 บาท 
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 การประชมุคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังที ่2/2561 เม่ือวนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้มมีตอินุมตัิ
ให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีส�าหรับบผลประกอบการปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.90 
บาท จ�านวน 1,564,205,570 หุ้น คิดเป็นเงินจ�านวน 1,407,785,013 บาท 

 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2561 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้น 
จ�านวนเงนิปันผลส�าหรับปี 2560 ทีจ่่ายให้กับผู้ถือหุน้ทัง้สิน้ จะเป็น 1.20 บาทต่อหุน้ หรอืคดิเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,875,991,884 บาท 

                           หน่วย: ล้ำนบำท         2559       2560
 ก�าไรสุทธิงบการเงินรวม       3,110      2,537
 ปันผลต่อหุ้น
       - ระหว่างกาล      0.3  0.3
       - ประจ�าปี      0.6      0.9
      - รวมทั้งสิ้น       0.9      1.2
 จ�านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น    1,398        1,876
 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลงบกำรเงินรวม       45%      74%

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

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการมคีวามยนิดทีีจ่ะแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ เป็นหนึง่ใน 30 บริษัทในดชัน ีSET High 
Dividend (SETHD) ในรอบ มกราคม 2561 ถึง มิถุนายน 2561 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้ 

 • จ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลการด�าเนนิงาน ปี 2560 ให้แก่ผู้ถอืหุน้ของบริษัทฯ ในอัตรา 0.90 บาท ต่อ 1 หุน้ รวมเป็นเงนิ 
  ปันผลทั้งสิ้น 1,407,785,013 บาท 
 • ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 รวมทั้งก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 
  เมษายน 2561

กำรลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1 

วำระที ่6   พจิำรณำและอนมุตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�ำหนดค่ำสอบบญัชปีระจ�ำปี 2561

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

6.1 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2561
 ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลอืกบรษัิท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นส�านกังานสอบบญัชขีอง 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุก ๆ  5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้
ปฏบิตังิานในฐานะผู้สอบบัญชเีป็นอย่างดมีาเป็นเวลา 13 ปี คณะกรรมการจงึเหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ
สอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ ท�าหน้าที่สอบบัญชีประจ�าปี 2561

 1. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 หรือ

 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

 3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874
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ทัง้นีบ้ริษทัสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชทีัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์หรอืมีส่วนได้เสยีกบับรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็น
ผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ 

กำรลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

6.2 พิจำรณำและอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2561 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  ค่าสอบบญัชทีีน่�าเสนอในปี 2561 นัน้เท่ากบัในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า
เป็นราคาที่เหมาะสม  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจ�านวนเงิน 2.65 ล้านบาท  ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวม
ค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2561

             หน่วย  : บำท                                  บริษัท                                      2560               2561
 กลุ่มผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย       บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด  (มหำชน)       2,650,000       2,650,000
  บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จ�ากัด      570,000      700,000
  บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ากัด     1,050,000      1,110,000
  รวม      4,270,000      4,460,000
 กลุ่มธุรกิจเรือ      บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จ�ากัด    270,000     350,000
  บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จ�ากัด      270,000     350,000
  บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จ�ากัด     250,000     350,000
  บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จ�ากัด      290,000      350,000
  บริษัท บิทูเมนมารีน จ�ากัด    330,000      350,000
  รวม     1,410,000      1,750,000
 กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท ์     รวมทั้งสิ้น      5,680,000        6,210,000

กำรลงคะแนน : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34.1

วำระที ่7  พจิำรณำและอนมุตัค่ิำตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษส�ำหรบักรรมกำรบรษิทั (ไม่รวมกรรมกำรบรหิำร) 
   ส�ำหรบัผลกำรด�ำเนนิงำนของ บรษิทัฯ ในปีงบประมำณ 2560

ควำมเป็นมำ :  บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจ�าปี 2560 จ�านวน 2.5 พันล้านบาท ซึ่งถือเป็นก�าไรสุทธิมาก
ที่สุดเป็นล�าดับ 3 ในประวัติศาสตร์ของบริษัทฯ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษส�าหรับกรรมการ
บริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) ส�าหรับผลการด�าเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2560 อีกไม่เกินครึ่งเท่าของค่า
ตอบแทนแบบคงที่ (รวม 1,375,000 บาท)

กำรลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชมุด้วยตนเอง และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามพระราชบัญญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการ
ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
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วำระที ่8   พจิำรณำและอนมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัฯ และกรรมกำรชดุย่อยประจ�ำปี 2561

ควำมเป็นมำ : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90  ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการ
อนมัุตจิากผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ท�าการส�ารวจและพจิารณาอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯประจ�าปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และมีความเห็น
ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ดังนี้   

8.1  ค่ำตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อยประจ�ำปี 2561 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร : ค่าตอบแทนแบบคงท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 นัน้มีความสอดคล้องกบัผลส�ารวจ 
ค่าตอบแทนของกรรมการ ยกเว้นค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนของ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ นั้นอยู่ที่ 40,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งต�่ากว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยจาก
ผลส�ารวจที่ 70,000 บาทต่อคนต่อปี ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหารและ
ก�าหนดค่าตอบแทนจาก 40,000 บาทต่อคนต่อปี  เป็น 60,000 บาทต่อคนต่อปี โดยในปี 2561 กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ
และกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจ�าปี 2561 รวมเป็นเงิน 5.88 ล้านบาท ตามตารางดังนี้

                                ค่ำตอบแทนคงที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในปี 2561

                                    ต�ำแหน่ง                                                2560 (บำท)            2561 (บำท)
 ประธานคณะกรรมการบริษัท       500,000      500,000
 กรรมการอิสระ (6 x 250,000)      1,500,000       1,500,000
 กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)     2,000,000     2,000,000
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    500,000      500,000
 กรรมการตรวจสอบ (2 x 400,000)      800,000       800,000
 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

 เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2561

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

8.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรแบบผันแปรแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนปี 2561
 ในกรณีที่บริษัทฯ มีก�าไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 
1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงทีร่วมประจ�า ปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัทัง้ปี โดยขึน้อยูก่บัการพจิารณาและอนมุตัขิอง
คณะกรรมการบริษทัฯ เฉพาะกรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งอยูเ่ท่านัน้ทีจ่ะมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนแบบผนัแปร ส�าหรบักรรมการ
ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการท�างาน

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เหน็สมควรทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการแบบผนัแปรให้กบัคณะกรรม
การบริษัทฯ ทั้งคณะ ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2561 ในกรณีที่บริษัทฯ มีก�าไร
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กำรลงคะแนน : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

8.3  ค่ำตอบแทนอื่น ๆ : -ไม่มี-

วำระที ่9   พจิำรณำและอนมุตัแิต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

ควำมเป็นมำ : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ซ่ึงในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปีคร้ังนี ้มีกรรมการ
ที่จะออกตามวาระจ�านวน 5 ท่านดังนี้

 1. นายจ๊าคส์ มาร์แชล  (Mr. Jacques Marechal)      

 2. นายนพพร เทพสิทธา

 3. นายนิพนธ์  สุทธิมัย

 4. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ 

 5. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  

 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออก
ตามวาระประจ�าปี 2561 ในระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึงในคร้ังนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ  5 ท่าน คือ  นายจ๊าคส์  มาร์แชล  นายนพพร 
เทพสิทธา นายนิพนธ์ สุทธิมัย นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ และนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
อกีวาระหนึง่เพือ่ความต่อเนือ่งในการบรหิารงานของบรษัิทฯ เนือ่งจากทกุท่านเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการที่เสนอ
ชือ่ให้เป็นกรรมการอสิระจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง โดยรายละเอยีด
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล�ำดับที่ 3

กำรลงคะแนน :  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้
 1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�าแหน่ง
 2. ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแต่ละต�าแหน่งนัน้ ให้ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวน
  หุ้นที่ตนถืออยู่  โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
 3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน
  เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชมุด้วย
  ตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

วำระที ่10  พจิำรณำและอนมุตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนจำก 1,579,343,570 บำท เป็น 1,579,883,570 บำท โดย
เพิม่หุน้สำมญัจ�ำนวน 540,000 หุน้ และจดัสรรหุน้เพิม่ทนุส�ำหรบัรองรบักำรใช้สทิธใิบส�ำคญัแสดงสทิธขิองพนกังำน
ตำมโครงกำรค่ำตอบแทนพนกังำนระยะยำว ESOP-W3 เนือ่งจำกมกีำรลดหุน้สำมญัจำกกำรรองรบักำรใช้สทิธใิบ
ส�ำคญัแสดงสทิธขิองพนกังำน ESOP-W3 ผดิพลำดในอดตีเกนิไปจ�ำนวน 540,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไว้หุน้ละ 1 บำท 
และแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธข้ิอ 4 ของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีน

ควำมเป็นมำ :  เนือ่งจากมกีารลดหุน้สามญัรองรบัการใช้สิทธใิบส�าคญัแสดงสิทธขิองพนกังานตามโครงการค่าตอบแทน
พนกังานระยะยาว ESOP-W3 ผดิพลาดในอดตีเกนิไปจ�านวน 540,000 หุน้ จึงจ�าเป็นต้องเพิม่หุน้สามัญจ�านวน 540,000 
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หุน้ และจัดสรรหุ้นเพิม่ทนุเพือ่รองรบัการใช้สทิธใิบส�าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว และแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธข้ิอ 4 ของบรษัิทฯ 
ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำก :
 ทุนจดทะเบียน จ�านวน 1,579,343,570 บาท  (หนึง่พนัห้าร้อยเจด็สบิเก้าล้านสามแสนสีห่มืน่
   สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
 แบ่งออกเป็น                            1,579,343,570 หุ้น (หนึง่พนัห้าร้อยเจด็สบิเก้าล้านสามแสนสีห่มืน่ 
   สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  (หนึ่งบาท)

      โดยแยกออกเป็น

 หุ้นสามัญ 1,579,343,570 หุ้น  (หนึง่พนัห้าร้อยเจด็สบิเก้าล้านสามแสนสีห่มืน่ 
   สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
  หุ้นบุริมสุทธิ  - หุ้น

เป็น :
 ทุนจดทะเบียน จ�านวน 1,579,883,570 บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปด 
   หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
 แบ่งออกเป็น                            1,579,883,570 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านแปดแสนแปด
   หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ 1  บาท  (หนึ่งบาท)

  โดยแยกออกเป็น

 หุ้นสามัญ 1,579,883,570 หุ้น  (หนึง่พนัห้าร้อยเจด็สบิเก้าล้านแปดแสนแปดหม่ืน 
   สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาท)
 หุ้นบุริมสุทธิ - หุ้น

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,579,343,570 บาท เป็น 
1,579,883,570 บาท โดยเพิ่มหุ้นสามัญจ�านวน 540,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส�าหรับรองรับการใช้สิทธิใบส�าคัญ
แสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP-W3 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

กำรลงคะแนน :  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136

วำระที ่11 พจิำรณำและอนมุตักิำรแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อที ่23

ควำมเป็นมำ  :  คณะกรรมการให้ความส�าคัญกับการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงเสนอให้
แก้ไขจ�านวนองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทข้อ 23 

 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จำก : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน

เป็น : ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบสองคน
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 23 

กำรลงคะแนน  :  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วำระที ่12 พจิำรณำและอนมุตักิำรแก้ไขข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ข้อที ่30

ควำมเป็นมำ  :  การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค�าส่ังหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

 โดยมีรายละเอียดของการแก้ไข ดังนี้

จำก :
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถอืหุน้รวมกนันบัจ�านวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท�าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะ
กรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

เป็น :
คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเม่ือใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควรหรอืผูถ้อืหุน้คนหนึง่หรอืหลาย
คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณทีีค่ณะกรรมการไม่จัดให้มกีารประชมุภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผูถ้อืหุ้น ทัง้หลายซึ่งเข้าชื่อกนัหรือผู้
ถอืหุน้คนอืน่ๆ  รวมกันได้จ�านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้  ภายในสีส่บิห้าวนันบัแต่วนัครบก�าหนดระยะ
เวลาตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี้  ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด  จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ควำมเห็นคณะกรรมกำร  :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิโดยค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
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กำรลงคะแนน  :  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 

 
วำระที ่13 เรือ่งอืน่ ๆ (ถ้ำม)ี

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปี คร้ังที ่1/2561 ในวนัศกุร์ที ่2 มนีาคม 
2561 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี ครั้ง
ที่ 1/2561
 
 จงึเรยีนมาเพือ่ขอเชญิท่านเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะ
ได้ที่ www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท่านสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับ
มอบฉันทะได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

                              ขอแสดงความนับถือ
                                       โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

                                                                       (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)
                                                                                      กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :    
 1.  ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ�าปี 2560 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อ คุณสุวลักษณ์  กันฉาย
  โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551
 2.   ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ 
  www.tipcoasphalt.com
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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2560

วันพุธที่ 5 เมษำยน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักงำนใหญ่ ชั้น 5

_____________________________________

 ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้เมือ่วนัจนัทร์ที ่5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ส�านกังานใหญ่ ห้องประชมุชัน้ 5 (Auditorium) 

อาคารทปิโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ 

ประธานกรรมการ ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

 ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจ�านวนทั้งหมด     

ดังต่อไปนี้

 • ด้วยตนเอง 183 ราย ถือหุ้นรวมกัน 74,134,625 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.7709

 • โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 168 ราย ถือหุ้นรวมกัน 950,709,192 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1818

 • โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจ�านวน 455 ราย ถือหุ้นรวมกัน 74,842,893   

  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.8164

 • รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 806 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,099,686,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7691 ของจ�านวนหุ้นของ  

  บริษัทฯ ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด  (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น 14,225 ราย  จ�านวนหุ้นทั้งสิ้น  1,553,907,570  

  หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ  

  ผูร้บัมอบฉันทะมาประชมุไม่น้อยกว่า 25 คนหรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและถอืหุน้รวมกนั

  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

 ประธานฯ กล่าวแนะน�ากรรมการของบริษัทฯ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชี

ของบริษัทฯ และผู้บันทึกรายงานการประชุมที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

กรรมกำรที่มำเข้ำร่วมประชุม

 นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ

 นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

      ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

 นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่

      กรรมการบริหาร

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

      กรรมการบริหาร         

      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี                                                              

กรรมกำรอิสระที่เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน

 นายนพพร เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

      กรรมการตรวจสอบ

 นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการตรวจสอบ

      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 นายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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กรรมกำรอื่น ๆ ที่มำเข้ำร่วมประชุม

 นายโก บัน เฮ็ง รองประธานกรรมการ

 นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร

      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

      กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ

 นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

กรรมกำรที่ไม่สำมำรถมำเข้ำร่วมประชุม

 นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค กรรมการ

 นายจ๊าคส์ ลีออสท์ กรรมการ

ผู้เข้ำร่วมประชุมท่ำนอื่น

 นายโก๊ะ ไล้ ฮวด  รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการบัญชี

ตัวแทนของผู้สอบบัญชี และผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโนและนางสาวณัฐมน อิงคะประดิษฐ์

 ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 นายปรมะ เสาวภา 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุมจาก บริษัท อาร์ แอนด์ ที เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

เปิดประชุมเวลำ 10:00 น.

 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดีทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธี

ปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลง

คะแนนด้วยคอมพวิเตอร์ ซึง่ได้มอบให้ผู้ถอืหุน้ไว้ใช้ในการออกเสยีง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เหน็ด้วย” 

“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนน

งดออกเสียงเพื่อให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่ 

เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง 

 ในการลงคะแนนเสยีงขอให้ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามทีต้่องการ และลงจ�านวนคะแนนพร้อม

ลงลายมือชื่อก�ากับด้วย ในกรณีที่มีการลงคะแนนมากกว่าหนึ่งช่อง จะถือเป็นบัตรเสีย ส�าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมี

การลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่

ได้รับบัตรลงคะแนน 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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 การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย 

และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนน

สมบูรณ์ 

 ในการประชุมฯครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 34 จะ

ต้องได้รบัคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมีสทิธอิอกสยีงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้อง

ได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้

ถอืหุน้ทราบว่าผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระเพิม่เตมิได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์

ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว 

 ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีนี้บริษัทฯ ของดแจกของช�าร่วย ซึ่งได้แจ้งผ่านทางหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นครั้งที่ 1/2560 แล้ว  เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มี

ใจความว่า รณรงค์ให้มีการงดแจกของช�าร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี

 ประธานฯ ได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วำระที ่1 พจิำรณำและรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่11 เมษำยน 2559

 ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย์ภายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายก�าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2559 และได้

จัดส่งส�าเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา

รับรองในการประชุมครั้งนี้

 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ในวาระนีโ้ดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยและผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุท่านมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

ในวาระนี้ 

 กรรมการผูจั้ดการได้แจ้งว่า ในวาระนีม้ผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกี 32 ราย ถอืหุน้รวมกนั 1,022,755 หุน้ รวมเป็นผูเ้ข้า

ประชุมทั้งสิ้น 838 ราย ถือหุ้นรวมกัน  1,100,709,465 หุ้น  ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
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มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 1/2559 ตามที่

เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,084,225,665 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.8206 ของ 

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถอืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คิดเป็นจ�านวนรวมกนั 0 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 12,940,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.1794 ของจ�านวนหุ้น

 ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วำระที่ 2  รับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2559

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ�า

ปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ 

แล้ว

 

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม

ของ บริษัทฯ ประจ�าปี 2559 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

                                                     รำยกำร                                        2559 (ล้ำนบำท)      2558 (ล้ำนบำท)

 รายได้จากการขายและการบริการ    24,038   37,137

 ก�าไรขั้นต้น   4,690     7,504

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  1,305  1,145

 ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)      (407)   (89)

 ก�าไรจากการด�าเนินงาน  3,794  6,448

 ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)    4,728     6,375

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   110    151

 ภาษีเงินได้   655    1,189

 ก�าไรจากการด�าเนินงานหลังหักภาษี    3,029       5,109

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม   98   88

 ก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของบริษัทย่อย   17    118

 ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท    3,110   5,079
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 กรรมการผูจ้ดัการได้รายงานเพิม่เตมิว่า รายได้จากการขายและการบริการในปี 2559 ลดลงประมาณร้อยละ 35 จาก

รายได้จากการขายและการบริการในปี 2558 เนือ่งจากราคาขายสนิค้ายางมะตอยลดลงอย่างมีนยัส�าคญั ซ่ึงสอดคล้องกบั

การลดลงของราคาน�้ามันดิบในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 นอกจากนั้น ยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2559 ก็ลดลง

จากปี 2558 ร้อยละ 9.7  โดยการลดลงส่วนใหญ่มาจากตลาดต่างประเทศเนื่องจากความต้องการยางมะตอยที่ลดลงใน

ตลาดต่างประเทศหลกั ๆ  เช่น เวียดนาม และอินโดนเีซยี  ขณะทีร่าคายางมะตอยทีล่ดลงมาจากสภาวะอปุทานส่วนเกนิและ

สนิค้าคงเหลอืในตลาดต่างประเทศยงัมจี�านวนมาก  กอรปกบัการเร่งผลิตยางมะตอยจากประเทศเกาหลใีต้  ทัง้นีต้ลาดต่าง

ประเทศในปี 2559 นัน้ถอืว่าเป็นปีทีท้่าทายมากปีหนึง่ แต่ฝ่ายบรหิารคาดว่าตลาดต่างประเทศจะฟ้ืนตวัในปี 2560  ในทาง

ตรงกนัข้าม  ผลประกอบการของตลาดในประเทศนัน้อยูใ่นเกณฑ์ทีด่มีาก  เนือ่งจากรัฐบาลไทยยงัคงจัดสรรเงนิงบประมาณ

ส�าหรับโครงสร้างพื้นฐานทางถนนสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 2558  ท�าให้ยอดขายยางมะตอยในประเทศของบริษัทฯ สูงสุด

เป็นประวัติการณ์เป็นปีที่สองติดต่อกัน  โรงกลั่นของบริษัทฯ นั้นมีอัตรา reliability อยู่ที่มากกว่าร้อยละ 90 และมีผลการ

ด�าเนินงานที่ดี  ส่วนธุรกิจเรือนั้น บริษัทฯมีเรือทั้งสิ้น 9 ล�าและจะรับมอบเรือล�าที่ 10 ในปีนี้ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายว่าจะมี

จ�านวนเรอืเพือ่รองรบัความต้องการใช้เรอืของบรษิทัฯประมาณร้อยละ 70 เท่านัน้ ซ่ึงบริษัทฯจะว่าจ้างบริษัทอ่ืนในการขนส่ง

ทางเรือ ซึ่งจะท�าให้เรือของบริษัทฯหลีกเลี่ยงปัญหาเรือไม่มีการใช้งานในสภาวะที่ตลาดซบเซา ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว ธุรกิจ

ในประเทศ ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจเดินเรือมีผลการด�าเนินการที่ดีในปี 2559 แต่ธุรกิจต่างประเทศนั้นยังคงมีความท้าทาย

อยู่  อย่างไรก็ตามผลประกอบการในปี 2559 นั้นยากที่จะน�าเอาไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่พิเศษ

 จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเร่ืองตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือเพื่อบันทึกใน

รายงาน

 ผูถื้อหุ้น (นายทองทศ แพงลาด) ได้สอบถามเกีย่วกบัสาเหตทุีท่�าให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารจดัการมจี�านวน

สงูขึน้ประมาณ 100 ล้าน แต่ยอดการขายลดลง กรรมการผู้จัดการอธบิายว่าค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ขึน้มาจากค่าใช้จ่ายในการขาย

และบริหารจัดการของบริษัทฯในประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย และสิงคโปร์จ�านวน 7 บริษัทที่โดนรวมเข้ามาในปี 2559 

 ผูถ้อืหุน้ (นางรุง่เรอืง สทิธปัิญญา) ได้สอบถามว่าราคายางมะตอยนัน้แปรผันไปตามราคาน�า้มันดบิหรอืไม่ กรรมการ

ผูจ้ดัการอธบิายว่าราคาขายสนิค้ายางมะตอยในแต่ละประเทศแปรผันไปตามอุปสงค์และอุปทานในประเทศนัน้ๆ โดยปกติ

ราคาขายปลีกในแต่ละประเทศจะสูงกว่าราคาขายส่งค่อนข้างมาก เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้

ราคายางมะตอยในปัจจุบันนั้นแทบจะไม่มีความสัมพนัธ์กับราคาน�้ามันดิบ ซึ่งในอดีตนั้นราคายางมะตอยมีความสัมพนัธ์

กับราคาน�้ามันดิบในตลาดโลก หรือมีความสัมพันธ์บ้างกับราคาน�้ามันเตา แต่ในปัจจุบันนั้น ความสัมพันธ์ดังกล่าวแทบ

จะไม่มีเลย  ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามว่ายอดการส่งออกไปยังประเทศจีนน้อยกว่าเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เนื่องจาก

ประเทศจีนมีการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้ราคาสินค้าพื้นฐานหลายตัวเพิ่มสูงขึ้น  กรรมการผู้

จัดการตอบว่ายอดการขายในประเทศจีนของบริษัทฯต�่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้ในเรื่องราคาสินค้า

ยางมะตอยในประเทศจนีซึง่ไม่ได้เพิม่ขึน้ตามราคาสนิค้าพืน้ฐานตวัอ่ืนนัน้ อาจเป็นเพราะว่าการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน

ในประเทศจีนนั้นให้ความส�าคัญกับการก่อสร้างที่ไม่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนน เช่นการก่อสร้างรางรถไฟ  ผู้ถือหุ้นราย

เดิมสอบถามว่าบริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากโครงการรางรถไฟคู่ขนานในประเทศไทยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่า

บริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้น้อยมาก  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯตั้งเป้ายอดขายส�าหรับปี 2560 มากกว่า

ปีที่ผ่านมาหรือไม่ เนื่องจากเกรงว่าบรษิัทฯจะไมส่ามารถน�าเรือของบริษัทฯมาใช้ประโยชนไ์ด้เตม็ที่ เนื่องจากดัชนี BDI นัน้

ปรับตวัสงูขึน้  กรรมการผูจ้ัดการตอบว่าบรษิทัฯตัง้เป้าการขายส�าหรบัปี 2560 ไว้สงูขึน้กว่าปทีีแ่ล้ว และเรือของบรษิทัฯทีม่ี
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อยู่นั้นใช้ส�าหรับการขนส่งยางมะตอยของบริษัทฯเอง ซึ่งบริษัทฯมีนโยบายว่าบริษัทฯจะมีจ�านวนเรือไม่เกินร้อยละ 70 ของ

ความต้องการใช้เรือของบรษิทัฯ ทัง้นี ้ดชัน ีBDI นัน้ไม่เกีย่วกบัธรุกจิของบรษัิทฯ เท่าไหร่ เพราะบรษัิทฯไม่ได้รบับรกิารขนส่ง

สินค้าให้คนอื่น  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯตั้งเป้าว่าจะมียอดขายสูงขึ้นเท่ากับยอดขายในปี 2558 หรือไม่ กรรมการผู้

จดัการตอบว่ารายได้ของบรษิทัฯ ลดลงเนือ่งจากราคาขายของยางมะตอยต่อหน่วยลดลง  ดงันัน้ไม่ควรให้ความส�าคญักบั

รายได้ของบรษิทัฯจากการขายเพยีงอย่างเดยีว แต่ควรมองเรือ่งยอดขายของบริษัทฯ เป็นหลัก เนือ่งจากราคาต่อหน่วยแตก

ต่างกันไปแต่ละปี

 ผู้ถือหุ้น (นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา) ขอสอบถามสัดส่วนระหว่างยอดขายในประเทศต่อยอดขายต่างประเทศ และ

สัดส่วนของปริมาณยางมะตอยที่บริษัทฯน�าเข้าต่อปริมาณยางมะตอยที่ซื้อในประเทศ  กรรมการผู้จัดการตอบว่ายอดขาย

ในประเทศต่อยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 1 ต่อ 3  ส่วนการน�าเข้ายางมะตอยนั้น บริษัทฯไม่มีนโยบายน�าเข้ายางมะตอยเข้า

มาในประเทศไทย เพราะโรงกลัน่ในประเทศสามารถผลิตยางมะตอยได้เพยีงพอกบัความต้องการในประเทศ เว้นแต่สภาวะ

ขาดแคลนยางมะตอย บริษัทฯจะน�าเข้ายางมะตอยเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น

 

 ผู้ถือหุ้น (นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร) ถามเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทฯเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เนื่องจาก

ค่าเงินบาทแข็งขึ้น และการควบคุมราคายางมะตอยของกระทรวงพาณิชย์จะมีผลกระทบกับบริษัทฯ อย่างไร  กรรมการ         

ผูจ้ดัการตอบว่าบรษิทัฯ ได้รบัผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนสกลุเงนิน้อยมาก เนือ่งจากธรุกจิในประเทศ

ของบริษัทฯ นั้น ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินบาทและขายสินค้าเป็นเงินบาท และธุรกิจต่างประเทศของบริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเป็นเงิน  

ดอลล่าห์สหรฐั และขายสนิค้าเป็นเงนิดอลล่าห์สหรฐั  ส่วนการควบคมุราคายางมะตอยของกระทรวงพาณชิย์ในประเทศไทย

นั้น การควบคุมราคาจะใช้กับผู้ผลิตยางมะตอยเท่านั้นซึ่งคือโรงกลั่น แต่บริษัทฯ เป็นผู้ค้ายางมะตอย ดังนั้นการควบคุม

ราคาดังกล่าวจึงมีผลกระทบกับบริษัทฯน้อยมาก เพราะบริษัทฯ ซื้อมาและขายไป หรือซื้อมาและน�ามาแปรรูปเป็นสินค้า

เกรดพรีเมี่ยม

 กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่าบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต ซ่ึงบริษัทฯได้รับการ

จัดระดับอยู่ในระดับ 3 ในปี และมีเป้าหมายให้อยู่ในระดับ 4 บริษัทฯ ได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้แก่สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการไทย (IOD) เพื่อการประเมินระดับแล้ว ซึ่งทางสมาคมดังกล่าวขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การประเมินความเสี่ยง 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

 

 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2559 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 

และ 113 ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการต้องจัดท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจ�า

ปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1



18 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 ประธานฯ ได้ขอให้ทีป่ระชมุฯ พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมของบรษิทัฯ 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจ�าปี 2559 ทีไ่ด้จดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมกบัหนงัสอืเชญิ

ประชมุสามญัประจ�าปีผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้งบการเงนิได้ผ่านการพจิารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มี

เงื่อนไข และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระ

ส�าคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ 

 กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

 ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบกับบริษัทฯ จากการลดทุนของบริษัท ไทยบิทูเมน 

จ�ากัด ในปีที่ผ่านมา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ตอบว่าบริษัท ไทยบิทูเมน จ�ากัดถือหุ้นในบริษัทโรง

กลั่นในประเทศมาเลเซีย และได้โอนหุ้นในบริษัทโรงกลั่นมาที่บริษัทฯ ท�าให้บริษัท ไทยบิทูเมน จ�ากัดมีเงินสดเหลืออยู่เป็น

จ�านวนมาก ดงัน้ันบรษิทั ไทยบิทเูมน จ�ากดัจงึด�าเนนิการลดทนุ เพือ่น�าเงนิสดดงักล่าวมาคนืให้บรษัิทแม่เท่านัน้ ซึง่การลด

ทุนดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับงบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯแต่อย่างใด

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

                              งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม                            31/12/59 (ล้ำนบำท)    31/12/58 (ล้ำนบำท)

 สินทรัพย์ถาวรสุทธิ    8,919  7,107

 สินทรัพย์รวม     19,503    16,869

 หนี้สินรวม   7,238    6,305

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  12,265    10,564 

 อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)       0.59     0.60

                        งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม                             2559 (ล้ำนบำท)         2559 (ล้ำนบำท)

 รายได้จากการขายและการบริการ   24,038     37,137

 ก�าไรขั้นต้น      4,690   7,504

 ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท   3,110    5,079

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 19  

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 57,672 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า

ประชุมทั้งสิ้น 881 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,048,276 หุ้น 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ 

บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงใน

วาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,089,688,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.2878 ของ 

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 7,816,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7122 ของจ�านวนหุ้น 

 ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมัติแผนกำรลงทุนและจ�ำหน่ำยทรัพย์สินประจ�ำปี 2560

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการน�าเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี พ.ศ. 2560

 กรรมการผูจั้ดการได้รายงานต่อประชมุเพ่ิมเตมิว่า บรษัิทฯ วางแผนซ้ือเรอืขนส่งน�า้มันเป็นของตวัเองจ�านวน 1 ล�า มี

งบประมาณที่ 1 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะใช้ขนส่งน�้ามันปีละ 4 เที่ยวจากผู้ขายไปที่โรงกลั่น ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ เสีย

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน�้ามันดิบประมาณ 4-5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเที่ยว 

                         รำยละเอียดกำรลงทุน                                         2560 (ล้ำนบำท)        2559 (ล้ำนบำท)

 การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่    75.1      92.8

 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ      801.9       939.8

 รถและเรือบรรทุกยางมะตอย       1,377.4      397.5

 เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ    -      304.9

 รวมงบประมำณลงทุนทั้งสิ้น      2,254.4     1,735.0

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1



20 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจ�าหน่ายที่ดินของบริษัทฯ เป็นจ�านวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ 

204 ล้านบาท

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและ

จ�าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

 ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) สอบถามว่าข้อบังคับของบริษัทฯ นั้นก�าหนดตัวเลขส�าหรับการลงทุนที่ต้องขอ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ และการขายที่ดินของบริษัทฯในแผนการลงทุนนั้น  เป็นที่ดินแปลงเดียวกับเมื่อปีที่แล้วหรือไม่  

และมีราคาที่ก�าหนดไว้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าข้อบังคับของบริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดวงเงินส�าหรับการลงทุน

ที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ส่วนเรื่องที่ดินนั้นเป็นที่ดินที่

เดยีวกัน 2 แปลงกับทีอ่ยูใ่นแผนของปีทีผ่่านมา ส่วนราคาขายนัน้ บรษัิทฯ อ้างองิจากรายงานการประเมนิมลูค่าของบรษิทั 

อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 160 ล้านส�าหรับที่ดินที่อ�าเภอบางสะพาน และประมาณ 40 

ล้านบาทส�าหรับที่ดินที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบริษัทฯจะไม่มีก�าไรจากการขายเนื่องจากเป็นราคาที่อยู่ในบัญชีของบริษัทฯ  ผู้

ถือหุ้นรายเดิมถามว่างบประมาณส�าหรับการซื้อรถและเรือบรรทุกยางมะตอยอยู่ที่ประมาณ 1.3 พันล้านบาท ซึ่งแสดงว่า

บริษัทฯจะซื้อรถบรรทุกจ�านวน 3 ร้อยล้านบาทใช่หรือไม่  กรรมการผู้จัดการตอบว่าเงินจ�านวนประมาณ 3 ร้อยล้านบาท

นัน้ รวมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบ�ารงุรกัษาเรอืบรรทกุยางมะตอยประจ�าวาระ ซึง่มมีลูค่าประมาณ 100 ล้านบาทอยู่

ด้วย ซึ่งเรือของ บริษัทฯ แต่ละล�าต้องน�าไปเข้าอู่ทุกๆ 30 เดือนเพื่อส�ารวจสภาพเรือ  ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามเกี่ยวกับเรือ

ขนส่งน�้ามันดบิท่ีจะซือ้ว่าเป็นเรอืใหม่หรอืไม่ และอายกุารใช้งานของเรอืแต่ละล�ามรีะยะเวลาเท่าใด และบรษัิทฯคาดว่าจะ

มีผลตอบแทนจากเรือล�านี้เป็นจ�านวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าเรือขนส่งน�้ามันดิบที่บริษัทฯจะซื้อนั้นไม่ใช่เรือ

ใหม่ แต่จะเป็นเรือมือสองที่มีสภาพดีมีอายุการใช้งานมาแล้ว 12 – 15 ปี ซึ่งอายุการใช้งานของเรือขนส่งน�้ามันดิบจะอยู่ที่

ประมาณ 25 ปี  ส่วนเรื่องผลตอบแทนนั้น เกณฑ์อัตราผลตอบแทน (IRR) ส�าหรับการลงทุนของบริษัทฯโดยเฉลี่ย จะอยู่ที่

ร้อยละ 15

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

  

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุฯ ว่าจ�านวนเสยีงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมตใินวาระนี ้คอื คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่อง

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉันทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุท่านมีสทิธอิอก

เสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

                           รำยละเอียดกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน                           2560 (ล้ำนบำท)     2559 (ล้ำนบำท)

 ที่ดิน      204      204

  รวมงบประมำณกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินทั้งสิ้น      204      204
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 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 11 ราย ถือหุ้นเป็นจ�านวน 150,100 หุ้น รวมเป็น

ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 892 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,198,376 หุ้น

 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  

 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินปี 2560 ตาม

ที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสียงเหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 1,097,654,776 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 100.0000 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้น

 ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสียงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 0 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดท่ีมา

 ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วำระที่ 5  พิจำรณำและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี 2559 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

 

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

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

จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนส�ารองตามกฎหมายรวม ณ     

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจ�านวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จ�าเป็น

ต้องตั้งจัดสรรก�าไรไว้เป็นทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อ

ก�าหนดในสญัญาต่าง ๆ  ทีบ่รษิัทฯ ผกูพนั รวมถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการด�าเนนิงาน ในการนี ้ประธานฯ ได้

ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรก�าไรและจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2559 และรายงานการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ 

 

 กรรมการผู้จดัการได้รายงานต่อทีป่ระชมุฯ ว่า ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลเมือ่วนัที ่9 สงิหาคม 

2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 466 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ 

ว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผลประจ�าปีให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.6 บาท คดิเป็นเงนิจ�านวนประมาณ 

932,344,542 บาท ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลประจ�าปี เงินปันผลทั้งปีส�าหรับปี 2559 จะคิดเป็นเงิน

จ�านวนประมาณ 1,389 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการเท่ากับร้อยละ 54
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 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงาน ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน

อัตราหุ้นละ 0.6 บาท คิดเป็นเงินจ�านวน 932,344,542 บาท โดยให้ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 

มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560 รวมทั้งก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 13 ราย ถือหุ้นรวมกัน 227,310 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า

ประชุมทั้งสิ้น 905 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,425,686 หุ้น 

 ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ระชมุฯว่าจ�านวนเสยีงทีต้่องใช้เพือ่ผ่านมตใินวาระนี ้คอื คะแนนเสยีงข้างมากของจ�านวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทุกท่าน

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมฯ มีมตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตักิารจดัสรรก�าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ�าปี 2559 และรบัทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้  คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,084,260,386 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.7593 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 13,619,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2405 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสียงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 2,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ�านวนหุน้ท้ังหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับปี 2559

วำระที่ 6  พิจำรณำแmละอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2560

 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจ�าปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสอง

วาระย่อย ดังนี้ 
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6.1 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระส�าคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2548 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาคดัเลือกบริษทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดย

ให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

เนื่องจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 12 ปี คณะ

กรรมการจึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน 

อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯ โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 3930 หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยา

นันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์

หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่ง

ตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ

 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 7 ราย ถือหุ้นเป็นจ�านวน 164,365 หุ้น รวมเป็นผู้

เข้าประชุมทั้งสิ้น 912 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,590,051 หุ้น

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560 ตามที่ประธานฯเสนอ ดัง

ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,098,039,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ�านวน

 หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสียงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 2,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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6.2 พิจำรณำและอนุมัติค่ำสอบบัญชีประจ�ำปี 2560

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  

 กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อไปว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจาก

ขอบเขตงานท่ีมากกว่า คือ การตรวจทานรายงานประจ�าปี ตามที่ทางส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และการจัดท�างบการเงินรวมที่ซับซ้อนจากจ�านวนบริษัทย่อยที่มากขึ้น  

 กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจ�าปี 2560 ของบริษัทฯเป็นเงินทั้ง

สิ้น 2,650,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

          ประเภทธุรกิจ                         บริษัท                                    2560 (บำท)            2559 (บำท)

 ธุรกิจยำงมะตอย      บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (มหำชน)      2,650,000       2,250,000

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

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

  รวม      4,270,000   3,870,000

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

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

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

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

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

  รวม        1,410,000        1,410,000

 กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์   รวมทั้งสิ้น   5,680,000      5,280,000

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏราย

ละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,097,859,241 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9830 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 5,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ�านวน

 หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 182,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0166 ของจ�านวนหุ้น

 ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วำระที่ 7  พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนแบบผันแปรพิเศษส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำร

บริหำร) ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปีงบประมำณ 2559

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษส�าหรับกรรมการบริษัท (ไม่

รวมกรรมการบริหาร) ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2559  กรรมการผู้จัดการรายงานว่า  ปี 2559 เป็นปีที่ท้าทายส�าหรับ

บริษัทฯ  แต่ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในปี 2559 ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีเป็นล�าดับที่สองในประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นผลมา

จากการกับดูแลของกรรมการบริษัทฯ 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อทีป่ระชมุว่า ค่าตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษทีข่ออนมัุตจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระน้ีจะ

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

                                               กรรมกำร                                             ค่ำตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษ (บำท)

 1.  นายชายน้อย เผื่อนโกสุม      437,500 

 2.  นายโก บัน เฮง     250,000

 3.  นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ        250,000

 4.  นายนพพร เทพสิทธา         250,000 

 5.  นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์       250,000

 6.  นายปานเฉลิม สุธาธรรม       250,000

 7.  นายนิพนธ์ สุทธิมัย        250,000

 8.  นายแอร์ฟเว่ เลอบุค        250,000

 9.  นายจ๊าคส์ ลีออสท์        250,000

 10.  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร      312,500

     2,750,500

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1
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 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัค่ิาตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษแก่คณะกรรมการบรษิทัฯ ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี 2559 รวมเป็นเงนิ 2,750,500 

บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น

 

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 

ซึ่งถือหุ้นจ�านวน 13,000,000 หุ้น 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 11 ราย ถือหุ้นเป็นจ�านวน 12,552 หุ้น รวมเป็นผู้

เข้าประชุมทั้งสิ้น 923 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,602,603 หุ้น

 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่า

ตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) ส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2558 

ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,056,974,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.4117 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 27,899,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.5713 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 185,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0170 ของจ�านวนหุ้น

 ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วำระที่ 8  พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทฯและกรรมกำรชุดย่อยประจ�ำปี 2560

8.1 ค่ำตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกรรมกำรชุดย่อยประจ�ำปี 2560

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผูจ้ดัการรายงานสาระส�าคญัต่อทีป่ระชมุฯ กรรมการผูจ้ดัการรายงานให้ทีป่ระชมุฯ ทราบถงึ

ผลส�ารวจค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยโดยตฃาดลหกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจาก 602 บรษิทั โดย
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เปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ กบัค่าตอบแทนเฉล่ียของคณะกรรมการ

และคณะกรรมการชุดย่อยของทั้งตลาด กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริษัทที่มีก�าไรมากกว่า 3 พันล้านบาท และกลุ่มบริษัทที่มี

รายได้มากกว่า 2 หมื่นล้านบาท  และเสนอให้ที่ประชุมฯพิจาณาและอนุมัติค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจ�าปี 2560 รวมเป็น

เงิน 5.8 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบ

คงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทประจ�าปี 2560  เป็นจ�านวนเงิน 5.8 ล้านบาท

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อยนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่ 

 นายสมจิตต์ เศรษฐิน  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  28,600,000 หุ้น 

 นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  15,400,000 หุ้น 

 นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  13,000,000 หุ้น 

 นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  10,500,000  หุ้น 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,400,000  หุ้น 

 นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,100,000 หุ้น 

                                    ต�ำแหน่ง                                                 2560 (บำท)                  2559 (บำท)

 ประธานคณะกรรมการบริษัท   500,000    500,000

 กรรมการอิสระ (6 x 250,000)   1,500,000      1,500,000

 กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000)     2,000,000      2,000,000

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      500,000      500,000

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

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (4 x 40,000)    160,000      160,000

 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี    100,000      100,000

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

  รวม    5,800,000      6,200,000
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 กรรมการผูจั้ดการได้แจ้งว่าในวาระนี ้มผีูถ้อืหุน้มาประชมุเพิม่อกี 5 ราย ถอืหุน้เป็นจ�านวน 31,030 หุน้ รวมเป็นผูเ้ข้า

ประชุมทั้งสิ้น 928 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,633,633 หุ้น 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

 ท่ีประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยทุก

คณะประจ�าปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,027,871,323 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9787 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 21,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0021 ของจ�านวน

 หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 197,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0192 ของจ�านวนหุ้น

 ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำรแบบผันแปรแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนปี 2560 

 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า  ในกรณีที่บริษัทฯ มีก�าไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทน

กรรมการแบบผนัแปรอีกไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงทีร่วมประจ�าปีทีค่ณะกรรมการบรษัิทฯได้รบัทัง้ปี หากบรษิทั

มีผลประกอบการที่ดี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งอยู่

เท่านัน้ทีจ่ะมีสิทธไิด้รบัค่าตอบแทนแบบผนัแปร ส�าหรบักรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งไม่ถงึปี ให้ได้รบัค่าตอบแทนแบบผนัแปร

ตามสัดส่วนของระยะเวลาการท�างาน

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

  ผูถ้อืหุน้ (นายทองทศ แพงลาด) ถามว่า ส�าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนแบบผนัแปรนัน้ มีเงือ่นไขเดยีวคอืบริษัทฯ ต้องมี

ก�าไร ใช่หรือไม่ และส�าหรบัการจ่ายค่าตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษนัน้ มเีงือ่นไขอย่างไรบ้าง กรรมการผูจ้ดัการตอบว่าการ

จ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรนั้นมีเงื่อนไขคือบริษัทฯ ต้องมีผลประกอบการที่ดี และขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของ

คณะกรรมการบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีผลการด�าเนินงานที่ไม่ดีหรือขาดทุน คณะกรรมการมีอ�านาจที่จะไม่

อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จงึขอให้ผู้ถือหุน้ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน
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 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

 นายสมจิตต์ เศรษฐิน  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  28,600,000 หุ้น 

 นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  15,400,000 หุ้น 

 นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  13,000,000 หุ้น 

 นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  10,500,000  หุ้น 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,400,000  หุ้น 

 นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  ซึ่งถือหุ้นเป็นจ�านวน  1,100,000 หุ้น 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

 ทีป่ระชมุฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

ในปี 2560 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,014,746,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.7172 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 12,949,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2596 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 238,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0231 ของจ�านวนหุ้น

 ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วำระที่ 9  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ

 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 6 ท่านดังนี้

  นายจ๊าคส์ ลีออส    

  นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์  

  นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 
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  นายโก บัน เฮ็ง

  นายปานเฉลิม สุธาธรรม

  นายสมจิตต์ เศรษฐิน

 

 บรษิทัฯ ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้เสนอรายชือ่บคุคลเพ่ือพจิารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการทีค่รบก�าหนด

ออกจากต�าแหน่งตามวาระประจ�าปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยการแจ้งข่าว

ในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษัิทฯ ซ่ึงในครัง้นีไ้ม่มีผูถ้อืหุน้เสนอช่ือบคุคลใดเข้ารบั

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นายจ๊าคส์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายโก 

บัน เฮ็ง นายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อ

เนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ

และมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่าน คือ นาย

จ๊าคส์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายโก บัน เฮ็ง นายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายสมจิตต์ 

เศรษฐิน เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

 ท้ังน้ีประธานฯ ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุฯทราบว่าข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 15 ก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเลอืกตัง้กรรมการ 

บริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯทีละหนึ่งต�าแหน่ง

2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯแต่ละต�าแหน่งนั้น  ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ

 จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

3. ในการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการบริษทัฯ แต่ละต�าแหน่ง บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุและเป็นผูท้ีไ่ด้รบัคะแนน

 เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วย

 ตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯที่เป็นผู้ถือหุ้น

 ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯของตนเอง)

 ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

 

 ผู้ถือหุ้น (นายทองทศ แพงลาด) เสนอให้กรรมการท่านอื่นน�าเสนอวาระนี้ เนื่องจากประธานกรรมการซึ่งเป็นผู้น�า

เสนอวาระนี้นั้น เป็นกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระและเป็นผู้ถูกเสนอช่ือส�าหรับการรับเลือกอีกครั้ง  

ประธานกรรมการอธบิายว่า ส�าหรับวาระทีต่นถูกน�าเสนอช่ือเข้ารบัต�าแหน่งเป็นกรรมการอกีครัง้นัน้ ทางกรรมการผูจ้ดัการ

จะเป็นคนน�าเสนอวาระนี้แก่ผู้ถือหุ้น

 ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวนิยะดา อนุกูล) ถามถึงจุดเด่นของผู้ถูกน�าเสนอชื่อเป็น

กรรมการนัน้มอีะไรบ้างทีจ่ะส่งเสริมให้บริษทัฯด�าเนนิการได้ตามทศิทางและกลยทุธ์ทีว่างไว้ และทางบรษิทัฯเคยมกีารหารอื

เกีย่วกับการด�ารงไว้ซึง่การเป็นอิสระของกรรมการอิสระทีด่�ารงต�าแหน่งเกนิกว่า 9 ปีหรอืไม่ และบรษัิทฯมนีโยบายเกีย่วกบั

ระยะเวลาของการปฎบิตัหิน้าทีข่องกรรมการอสิระหรอืไม่  กรรมการผู้จัดการอธบิายว่าคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
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ตอบแทนได้พจิารณาและน�าเสนอชือ่ของกรรมการทีค่รบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว และได้เสนอให้กรรมการ

ทัง้ 6 ท่านกลบัมาด�ารงต�าแหน่งอีกครัง้หนึง่ ซึง่กรรมการแต่ละท่านมคีวามรูค้วามสามารถทางธรุกจิเป็นทีย่อมรบั ซึง่แสดง

ให้เห็นจากความส�าเร็จและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  ส่วนกรรมการอิสระที่ถูกน�าเสนอชื่อแต่ละท่านนั้น มีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับนิยามของกรรมการอิสระตามที่ทางคณะกรรมการก�ากับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้  

 กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวเสริมว่ากรรมการอิสระทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในธุรกิจต่างๆมาอย่าง

ยาวนาน เช่นนายโก บัน เฮง็และนายชายน้อย เผือ่นโกสมุท�างานในธรุกจิน�า้มนัและปิโตรเลยีมมาโดยตลอด นางแอนน์ แมรี 

มาร์เชท์มีประสบการณ์ด้านบุคลากรมายาวนาน และนายปานเฉลมิ สธุาธรรม เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านบญัชซีึง่เป็นคณุสมบตัิ

ที่ส�าคัญส�าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ฉะนั้นฝ่ายบริหารมั่นใจว่ากรรมการทั้ง 6 ท่านมีคุณสมบัติสมบูรณ์และครบถ้วน

ตามหลักการที่คณะกรรมการก�ากับและดูแลตลาดหลักทรัพย์ได้ก�าหนดไว้   

 ประธานฯได้สอบถามทีป่ระชมุฯว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรือ่งตามวาระนีห้รอืไม่ ทัง้นี ้ไม่มผีูถ้อืหุ้น

ท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 9.1 - 9.6 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนน

จากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอ

ชือ่ได้คะแนนเสยีงสงูสดุของการเลอืกในแต่ละต�าแหน่ง และเป็นผู้ทีไ่ด้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสยีง

ทัง้หมดของผูถื้อหุ้นทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุ้นทุกท่าน

มสีทิธอิอกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี ้เว้นแต่กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนส�าหรบัการกลบัเข้ามา

เป็นกรรมการของตนเอง 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระที่ 9.1 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 9 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจ�านวน 189,010 หุ้น 

รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 937 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,101,822,643 หุ้น 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 

มติที่ประชุม 

9.1  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉนัทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน อนมุตัแิต่งตัง้นายจ๊าคส์ ลอีอส กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการของบรษิทัฯ อีกวาระหนึง่ ตามทีป่ระธานฯ เสนอ ดงัปรากฏรายละเอยีดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ดังต่อไปน้ี 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,006,109,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 91.6078 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 92,169,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.3922 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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9.2    ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กลับเข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดัง

ต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,018,404,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.7273 ของ 

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 79,874,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.2727 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3    ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชายน้อย เผื่อนโกสุม เข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,096,225,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8130 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 2,053,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1870 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.4    ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายโก บัน เฮ็ง เข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,098,273,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ�านวน

 หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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9.5    ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายปานเฉลิม สุธาธรรม เข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,081,107,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.4365 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 17,171,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.5635 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.6   ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย

การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐิน เข้าด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,059,171,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของ

 จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 5,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจ�านวน

 หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสียงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 2,010 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ�านวนหุ้นท้ังหมด

 ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วำระที่ 10   เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ท่ีประชุม

พิจารณาหรือไม่ 

 

 ผู้ถือหุ้น (นายนิติ สุทธิโรจน์) ถามว่าบริษัทฯใช้บริการของอู่เรือซ่อมเรือใดเป็นประจ�า และทางบริษัทฯ เคยใช้บริการ

อู่ซ่อมเรือของบริษัทอาชิม่าหรือไม่ และค่าซ่อมเรือของบริษัทฯแต่ละปีอยู่ในระดับที่เท่าใด  กรรมการผู้จัดการตอบว่าเรือ

ส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นเรอืทีส่ร้างใหม่ทีไ่ด้รบัการออกแบบให้เหมาะสมกบัธรุกจิของบรษัิทฯ จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการบ�ารงุ

รักษาและซ่อมแซมเท่าใดนัก ทั้งนี้ค่าซ่อมแซมเรือเป็นไปตามอัตราปกติ ซึ่งอายุเฉลี่ยของเรือที่บริษัทฯเป็นเจ้าของนั้นอยู่ที่

เพียง 14 ปี  ส่วนในการพิจารณาเลือกใช้บริการของอู่ซ่อมเรือนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯใช้บริการของอู่อาชิม่าอยู่แล้วเป็นปกติ  ใน

เรื่องของค่าใช้จ่ายในการซ่อมเรือของบริษัทฯนั้น จะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ทั้งนี้ เรือของบริษัทฯ ได้รับการจัดคลาสของ

สมาคม NK ของประเทศญีปุ่่น ซึง่มมีาตรฐานทีส่งูทีส่ดุในโลก และได้ก�าหนดให้น�าเรอืเข้าอูท่กุๆ 30 เดอืน เพือ่ส�ารวจว่าเรอื

ดงักล่าวจ�าเป็นต้องซ่อมหรอืไม่ ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไม่มค่ีาใช้จ่ายอะไรทีผ่ดิปกตใินเรือ่งของการซ่อมเรอื และธรุกจิเรอืเป็นธรุกจิที่

ท�าก�าไรให้บริษัทฯ พอสมควร
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 ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ชวาลภาฤทธิ์) ขอเสนอให้ลดความหวานของน�้าผลไม้ของทิปโก้บ้าง และขอชื่นชมที่บริษัท

ออกรสชาตใิหม่ๆ ออกมา  กรรมการผู้จดัการกล่าวขอบคณุผูถ้อืหุน้และจะน�าข้อเสนอแนะไปแจ้งให้บรษัิท ทปิโก้ฟูด้ จ�ากดั 

(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ให้ทราบ

 ผู้ถือหุ้น (นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร) ถามมุมมองของบริษัทฯ และการคาดการณ์ของตลาดในปีนี้ โดยเฉพาะตลาด

ในภูมิภาคน้ี ซ่ึงคือกลุ่ม CLMV  กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ยอดขายในตลาดต่างประเทศในปี 2559 นั้นลดลงกว่าปี

ก่อนประมาณร้อยละ 20 แต่บรษิทัฯ มัน่ใจว่าบรษิทัฯ จะมยีอดขายในปีนีม้ากกว่า 2.4 ล้านตนั กรรมการผูจ้ดัการรายงานว่า   

บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 50 ซ่ึงบรษัิทฯ ขายผ่านตวัแทนจ�าหน่ายในประเทศลาว และบรษัิทฯก�าลงั

พิจารณาเรื่องการลงทุนตั้งโรงงานในประเทศลาวอีกด้วย ในส่วนของประเทศกัมพูชานั้น บริษัทฯเป็นผู้ค้ายางมะตอยราย

เดียวที่มีโรงงานและคลังสินค้าในประเทศกัมพูชา และบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 80  ในส่วน

ของประเทศพม่านั้น บริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ผู้รับเหมาที่อยู่ตามชายแดนของประเทศพม่าอยู่แล้ว และบริษัทฯ มีตัวแทน

จ�าหน่ายอยู่ในประเทศพม่าด้วย แต่ประเทศพม่ายังมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมายในหลายๆ ประเด็นที่ไม่เอื้ออ�านวยส�าหรับการ

ลงทุนของบริษัทต่างชาติ  ในส่วนของประเทศเวียดนามนั้น บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงที่สุดหลังจากที่บริษัทฯ ได้

เข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม  

 ผูถ้อืหุน้ (นางมะลิวัลย์ ชวาลภาฤทธิ)์ ขอเสนอความคดิเหน็ว่า จากประสบการณ์ทีต่นไปเยีย่มชมโครงการทีท่วายใน

ประเทศพม่านั้น รู้สึกว่าการลงทุนในประเทศพม่าเป็นเรื่องยาก และเสนอให้บริษัทฯ ตั้งโรงงานที่ตะเข็บชายแดน แทนที่จะ

ตั้งโรงงานในประเทศพม่า  กรรมการผู้จัดการขอบคุณส�าหรับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้น (นายวัชระ) สอบถามว่าในข้อมูลที่น�าเสนอนั้น เหตุใด EBITDA ในปี 2559 สูงกว่าปี 2558 ทั้งที่ยอดขายใน

ปี 2559 ต�่ากว่าในปี 2558 เป็นจ�านวนมาก  กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าข้อมูลตามตารางดังกล่าวนั้นผิดพลาด ซึ่งข้อมูล 

EBITDA ส�าหรับปี 2559 นั้นควรเป็นข้อมูล EBITDA ส�าหรับปี 2558  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่า หากบริษัทฯ มียอดขายที่ 2.4 

ล้านตัน บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดดีกว่าปี 2559 ใช่หรือไม่  และในช่วงสองไตรมาสที่ผ่านมา ส่วนต่างระหว่างราคายาง

มะตอยและราคาน�้ามันดิบนั้นดีขึ้นบ้างหรือไม่  กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าในส่วนของกระแสเงินสดนั้น หากราคาขายใน

ปี 2560 ไม่น้อยกว่าปี 2559 และยอดขายเป็นไปตามที่คาดไว้ บริษัทฯ น่าจะมีกระแสเงินสดในปี 2560 ในระดับที่ดกีว่าปี

ที่ผ่านมา  ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา ราคาขายของยางมะตอยและความต้องการของยางมะตอยในตลาดต่างประเทศลดลง โดย

เฉพาะในประเทศที่บริษัทฯ ส่งออกเป็นหลัก จึงท�าให้บริษัทฯ มีรายได้ต�่ากว่าเมื่อปี 2558 แต่บริษัทฯ มั่นใจว่าตลาดต่าง

ประเทศในปี 2560 นั้นจะดีขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะประเทศจีนและอินโดนีเซีย ในส่วนต่างของราคานั้น ราคาขายยาง

มะตอยเมื่อเดือนธันวาคม 2559 อยู่ที่ 220 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่ได้เพิ่มสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 300 – 305 เหรียญสหรัฐ/ตัน 

ณ ปัจจุบัน โดยที่ราคาน�้ามันดิบซึ่งเป็นต้นทุนนั้นอยู่ในระดับเดิมมาโดยตลอด ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯ  ทั้งนี้บริษัทฯ มองว่า

อุปสงค์และอุปทานของยางมะตอยอยู่ในระดับที่สมดุลย์แล้ว  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าจะสามารถหาก�าไรของบริษัทฯ โดย

เอาราคา Spot ของน�้ามันดิบมาหักลบกับราคา Spot ของยางมะตอยได้หรือไม่  กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า ในส่วนธุรกิจ

การส่งออกนั้น ราคาขายเป็นราคา ณ ปัจจุบัน แต่ราคาน�้ามันดิบซึ่งเป็นต้นทุนนั้น เป็นราคาที่บริษัทฯ ซื้อมาเมื่อประมาณ 

3 เดือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทฯ ท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงเพ่ือล็อคต้นทุนเอาไว้  แต่ในส่วนของธุรกิจการซื้อมาและขาย

ไปนั้น (Trading) ซึ่งบริษัทฯ ซื้อยางมะตอยจากทุกโรงกลั่นในภูมิภาคนี้ และขายต่อไปโดยบวกก�าไร  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถาม

ว่าบรษิทัฯ ได้ขายยางมะตอยให้โครงการซ่อมรันเวย์ของสนามบนิสวุรรณภมิูด้วยหรอืไม่  กรรมการผูจั้ดการตอบว่าบรษิทัฯ

ขายยางมะตอยเกือบทัง้หมดทีใ่ช้ในโครงการนี ้เนือ่งจากโครงการนีมี้การก�าหนดคณุสมบตัพิเิศษ ซ่ึงมีไม่กีบ่รษัิทเท่าน้ันท่ีมี

ความสามารถในการด�าเนินการตามคุณสมบัติพิเศษนั้นได้  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนั้น 
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รฐับาลได้แบ่งการใช้งบประมาณให้เท่าๆ กนัในแต่ละไตรมาสหรอืไม่  กรรมการผูจ้ดัการอธบิายว่ารฐับาลก�าหนดให้หน่วย

งานราชการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ตั้งแต่วันแรกของปีงบประมาณ ซึ่งคือเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งท�าให้ยอดขายของ 

บริษัทฯ ในไตรมาสแรกและไตรมาสสุดท้ายของปีอยู่ในระดับที่สูง 

 ผู้ถือหุ้น (นางมะลิวัลย์ ชวาลภาฤทธิ์) กล่าวว่า ตามที่ตนเข้าใจ บริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งเลย แต่อยากให้ผู้บริหารออกสื่อ

บ้าง และขอสอบถามเก่ียวกับความแตกต่างระหว่างถนนยางมะตอยและถนนคอนกรีต  กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบาย

ว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งในตลาดยางมะตอยอยู่หลายราย ซึ่งได้แก่ เชลล์ เอสโซ่ และปตท.  แต่บริษัทฯ เป็นผู้น�าในการผลิตยาง

มะตอย  กรรมการผู้จัดการกล่าวเสริมว่า ถนนในเมืองนั้นเหมาะกับคอนกรีตและถนนต่างจังหวัดนั้นหมาะกับยางมะตอย 

เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัว 

  ผู้ถือหุ้น (นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์) ถามถึงที่มาของการเป้าการขายสินค้าปริมาณ 2.4 ล้านตันและเหตุใด

บริษัทฯคาดว่าราคายางมะตอยในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา  กรรมการผู้จัดการอธิบายว่ายอดขายมาจากตลาดในประเทศ

ร้อยละ 25 และร้อยละ 75 มาจากตลาดต่างประเทศ โดยตัวเลขนั้นมาจากการค�านวนจากงบประมาณของรัฐบาล  ส่วน

ราคายางมะตอยนั้น เป็นราคาจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่ใช่ราคาที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้  ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าปัจจัยใดเป็นตัว

ก�าหนดราคายางมะตอย กรรมการผูจ้ดัการตอบว่าราคายางมะตอยขึน้อยูก่บัอปุสงค์และอปุทานในแต่ละประเทศ ผูถ้อืหุ้น

รายเดิมถามว่าเหตุใดประเทศเพื่อนบ้านมีการเติบโตที่สูงแต่ความต้องการยางมะตอยลดลง กรรมการผู้จัดการอธิบายว่า 

ในส่วนของประเทศที่บริษัทฯ ส่งออกเป็นหลักนั้น มีปัจจัยในประเทศที่ท�าให้ความต้องการยางมะตอยลดลง เช่น ประเทศ

เวียดนามประสบปัญหาชะลอตัวเนื่องจากมีการเลือกตั้งในปีที่ผ่านมา

 ผูถ้อืหุน้ (นายทองทศ แพงลาด) ถามว่าเมือ่บรษัิทฯคาดว่าผลประกอบการปีนีน่้าจะดกีว่าปีทีผ่่านมา บรษัิทฯ จะเพิม่

การจ่ายเงนิปันผลให้เท่ากบัร้อยละ 60 ตามนโยบายของบรษิทัฯ หรอืไม่  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ตอบว่า การจ่ายเงนิปันผล

ขึ้นอยู่กับการลงทุนและความจ�าเป็น แต่โอกาสที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลมากกว่าปีที่ผ่านมาอยู่ค่อนข้างมาก

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด

ซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลำ 12:30 น. 

               ______________________________ประธานที่ประชุม

                         (นำยชำยน้อย เผื่อนโกสุม)

ผู้บันทึกการประชุม

________________________________ 

  (นำยปรมะ เสำวภำ)

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 1



36 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ประวตับิคุคลเข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 

นำยจ๊ำคส์ มำร์แชล

กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 52 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมกำร

27 เมษายน 2555

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

 • การเงินองค์กร Dauphine University

กำรอบรม

 • 2557 Director Certification Program (DCP)

 • 2556 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

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

 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จ�ากัด

                          ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการท�าถนนยางมะตอย

 2543 – 2554  International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

                     ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

 2539 – 2543  Deputy International Finance Manager, COLAS S.A. ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

                     ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น             :         ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      :      -ไม่มี-

                                 บริษัทจดทะเบียน              :      -ไม่มี-

ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  :      - ไม่มี -

กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในปี 2560          :      กรรมการบริษัท         6/6  ครั้ง

                                         กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี    3/4 ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท                                        :        6 ปี

รวมระยะเวลำที่จะด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวำระนี้             :        9  ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 37  

ประวตับิคุคลเข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ

นำยนพพร เทพสิทธำ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 64 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมกำร
27 เมษายน 2555
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กำรอบรม
 • 2555 Audit Committee Effectiveness Seminar
 • 2549 Audit Committee Program (ACP)
 • 2548 Director Accreditation Program (DAP)
 • 2548 Directors Certification Program (DCP)
 • 2548 Finance for Non – Finance Directors (FND)
หุ้นในบริษัท -ไม่มี-
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น -ไม่มี-
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 2557 – ปัจจุบัน  กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร  ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
           ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการน�าเข้าและส่งออก
 2556 – 2560  ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                         บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
 2548 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                     บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด (มหาชน) 
        ประเภทธุรกิจ น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมี
ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น        :        ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     :      - ไม่มี -
                           บริษัทจดทะเบียน           :     1  บริษัท 
                           :   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ :      - ไม่มี -
กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในปี 2560         :      กรรมการบริษัท          :    6/6  ครั้ง
                                        กรรมการตรวจสอบ   :    10/10  ครั้ง
                                                   กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    :    2/2  ครั้ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท                                 :      6  ปี
รวมระยะเวลำที่จะด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวำระนี้      :      9  ปี
นายนพพร เทพสิทธา คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3



38 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ประวัติบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

นำยนิพนธ์ สุทธิมัย

กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมกำร

16 กุมภาพันธ์ 2549

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

 • ปริญญาโทสาขาการวิจัยเชิงปฏิบัติการ London School of Economics, UK

 • Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

กำรอบรม

 • 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)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

 2560 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบริหารจัดกาะการจัดการความเสี่ยง และรักษาการผู้อ�านวยการ  

  แผนก Cargo sales บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

 2559 – 2560  ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

                          ประเภทธุรกิจ สายการบิน

 2555 – 2558 ผู้อ�านวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

    ประเภทธุรกิจ สายการบิน

 2549 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

 2542 – ปัจจุบัน  Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จ�ากัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

 2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited 

  ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

 2548 – 2551  ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จ�ากัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น         :        ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      :   1 บริษัท

                            บริษัทจดทะเบียน              :   1 บริษัท 

                                                                   :     บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์  :      - ไม่มี -

กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในปี 2560        :      กรรมการบริษัท     6/6      ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท                                   :     12  ปี

รวมระยะเวลำที่จะด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวำระนี้        :     15  ปี

เหตุผลที่เสนอ นำยนิพนธ์ สุทธิมัย เป็นกรรมกำรอิสระที่กำรด�ำรงต�ำแหน่งเกินกว่ำ 9 ปี

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่น�ามาซึ่งความส�าเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติ

สอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 39  

ประวัติบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอิสระ

นำยพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 64 ปี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมกำร

13 พฤษภาคม 2556

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

 •  บริหารธุรกิจบัณฑิต Yokohama National University, Japan

กำรอบรม

 •  2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น -ไม่มี-

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน

 2556 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)

 2553 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จ�ากัด 

  ประเภทธุรกิจ ปรึกษาทางธุรกิจ

 2552 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ�ากัด (มหาชน)

        ประเภทธุรกิจ รับผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 2552 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จ�ากัด 

  ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 2532 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ศุภธนา จ�ากัด 

  ประเภทธุรกิจ ให้เช่าส�านักงาน

ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น         :         ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน      :     3 บริษัท

                             บริษัทจดทะเบียน             :     1 บริษัท 

                             :     บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ :      - ไม่มี -

กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในปี 2560         :  กรรมการบริษัท   :       6/6   ครั้ง

                                    กรรมการตรวจสอบ          :       10/10 ครั้ง

                                    กรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี      :        4/4   ครั้ง

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท                                        :       5 ปี

รวมระยะเวลำที่จะด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวำระนี้             :       8 ปี

นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ประวตับิคุคลเข้ำรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร

นำงสำวลักษณำ ทรัพย์สำคร
กรรมการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 65 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมกำร
16 สิงหาคม 2556
คุณวุฒิกำรศึกษำ
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรม
 • 2557 Director Certification Program (DCP)
 • 2557 Role of the Chairman Program (RCP)
 • 2555 Director Accreditation Program (DAP)
หุ้นในบริษัท
13,860,000 หุ้น (0.887%)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำรท่ำนอื่น
น้องสาวของนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาครและพี่สาวของภรรยา นายสมจิตต์ เศรษฐิน
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน
 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จ�ากัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2556 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน) 
        ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง
 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้ เอฟ แอนด์ บี จ�ากัด
        ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มพร้อมดื่ม
 2555 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จ�ากัด ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง
 2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท วณิชภาค จ�ากัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 2546 – ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ�ากัด 
                     ประเภทธุรกิจ ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบ�ารุงทาง
 2555 – 2560  กรรมการ บริษัท ปิยะณรงค์วิทย์ จ�ากัด ประเภทธุรกิจ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 2556 – 2559  ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่น          :      ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    :   6   บริษัท
                                                                  บริษัทจดทะเบียน      :   1 บริษัท 
                                                    :   บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งกรรมกำรในกิจกำรอื่นที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์  :      - ไม่มี -
กำรเข้ำประชุมคณะกรรมกำรในปี 2560    :      กรรมการบริษัท          6/6  ครั้ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำรบริษัท                                 :      5  ปี
รวมระยะเวลำที่จะด�ำรงต�ำแหน่งจนครบวำระนี้      :      8  ปี
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เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ
กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 การลงทะเบยีนผูเ้ข้าร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี คร้ังที ่1/2561 ในวนัพฤหสับดทีี ่5 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 

1. เอกสำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้ำร่วมประชุม

บุคคลธรรมดำ

 1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

   ให้แสดงเอกสารทีส่่วนราชการออกให้ทีย่งัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ�าตวัประชาชน บตัรประจ�าตวัข้าราชการ 

   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. วิธีกำรมอบฉันทะ

 บรษิทัฯได้จดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข  ตามแบบทีก่รมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ได้ก�าหนดไว้  ผูถ้อืหุ้น 

ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบ

ฉันทะแบบ 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

 เสยีงได้และผูถ้อืหุน้จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถอื โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่า

 จ�านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น  Custodian  ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและ

 ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
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3. กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม

 บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่การประชมุไม่น้อยกว่า 2 ชัว่โมง หรอื ตัง้แต่เวลา 8.00 น.  

เป็นต้นไปในวนัพฤหสับดทีี ่5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชมุชัน้ 5  อาคารทปิโก้ เลขที ่118/1 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4. กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง

 (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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ข้อมลูกรรมกำรอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ชือ่ : นายปานเฉลมิ สธุาธรรม

ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วนั เดอืน ปีทีเ่ป็นกรรมการ : 14 มถินุายน 2547

วนั เดอืน ปี เกดิ : 13 เมษายน 2496

อาย ุ : 64 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  : 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการ บรษิทั บญุพฒัน์ พรอ็พเพอร์ตี ้จ�ากดั 

   ประเภทธรุกจิ อาคารส�านกังานให้เช่า

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

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

ต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน :  1 บรษิทั 

  บรษิทัจดทะเบยีน :  -ไม่ม-ี

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอื

เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอื

ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  -ไม่ม-ี

จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : -ไม่ม-ี

การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี 2560 :  กรรมการบรษิทั : 6/6 ครัง้                                                     

  :  กรรมการตรวจสอบ :  10/10 ครัง้ 

  :  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน : 2/2  ครัง้

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :  13 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7 และ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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ข้อมลูกรรมกำรอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ชือ่ : นายนพินธ์ สทุธมิยั 

ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ

วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 16 กมุภาพนัธ์ 2549

วนั เดอืน ปี เกดิ : 19 เมษายน 2501

อาย ุ : 59 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 : 2560 – ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายบรหิารจดักาะการจดัการความเส่ียง  

   และ รกัษาการผูอ้�านวยการ  แผนก Cargo sales 

   บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน)

  2559 – 2560  ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายบรกิารลกูค้า 

   บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) ประเภทธรุกจิ สายการบนิ

  2555 – 2558 ผูอ้�านวยการใหญ่ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ 

   บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน) ประเภทธรุกจิ สายการบนิ

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

  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 บรกิารขนส่งสนิค้าทางอากาศต�าแหน่ง

กรรมการในกจิการอืน่ : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน :   1  บรษิทั

  บรษิทัจดทะเบยีน         :   1  บรษิทั  :  บรษิทั สายการบนินกแอร์ จ�ากดั (มหาชน)                                   

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอื

เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอื

ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  -ไม่ม-ี

จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั  (%) : -ไม่ม-ี

การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2560 :  กรรมการบรษิทั       : 6/6  ครัง้

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  : 12 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7, 8 และ 9 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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ข้อมลูกรรมกำรอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ชือ่ : นายนพพร   เทพสทิธา

ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ

  กรรมการตรวจสอบ

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2555

วนั เดอืน ปี เกดิ : 21 กมุภาพนัธ์ 2497

อาย ุ : 64 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย

ทีอ่ยู ่ :  110/24  ซอย 18  ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตจุกัร  กรงุเทพฯ 10900

คณุวฒุทิางการศกึษา : วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติ  สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

  ปรญิญาศลิปศาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาการจดัการโลจสิตกิส์

  และโซ่อปุทาน มหาวทิยาลยัศรปีทมุ

การอบรม : 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar

  2548 : Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การท�างาน          : 2557 – ปัจจบุนั  กรรมการและประธานคณะกรรมการบรหิาร 

             ธนาคารเพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

             ประเภทธรุกจิ ให้บรกิารด้านการน�าเข้าและส่งออก

  2556 – 2560  ประธานสภาผูส่้งสนิค้าทางเรอืแห่งประเทศไทย

  2555 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ บรษิทั ทปิโก้แอสฟัลท์ จ�ากดั (มหาชน)

  2554 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ 

   และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

   บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน) 

   ประเภทธรุกจิ พฒันาอสงัหารมิทรพัย์

  2548 – ปัจจบุนั  กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                       บรษิทั ยเูนยีน ปิโตรเคมคีอล จ�ากดั (มหาชน) 

         ประเภทธรุกจิ น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เคมี

ต�าแหน่งกรรมการในกจิการอืน่ : ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน      :  -ไม่ม-ี  

  บรษิทัจดทะเบยีน  :  1 บรษิทั  

     บรษิทั อนนัดา ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)

ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอื

เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอื

ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  -ไม่ม-ี

จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : -ไม่ม-ี

การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2560 :   กรรมการบรษิทั  :   6/6  ครัง้

      กรรมการตรวจสอบ   :   10/10  ครัง้

      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน : 2/2  ครัง้

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 6 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ  ยกเว้นวาระที ่7, 8 และ 9

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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ข้อมลูกรรมกำรอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ

ชือ่ : นายพรีศลิป์ ศภุผลศริิ

ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ประธานคณะกรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556 

วนั เดอืน ปี เกดิ : 14 พฤษภาคม 2496

อาย ุ : 64 ปี 

สญัชาต ิ : ไทย

ทีอ่ยู ่ :  21/51 ถนนบางขนุนนท์ แขวงบางขนุนนท์ เขตบางกอกน้อย 

  กรงุเทพฯ 10700

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

อบรม : 2548   Director Accreditation Program (DAP)

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

  2553 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิทั ไคเซน็ คอนซลัติง้ จ�ากดั

             ประเภทธรุกจิ ปรกึษาทางธรุกจิ

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

                           ประเภทธรุกจิ รบัผลติอาหารและเครือ่งดืม่

  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�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอื

เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอื

ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  -ไม่ม-ี

จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%) : -ไม่ม-ี

การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2560 :    กรรมการบรษิทั  :   6/6  ครัง้

      กรรมการตรวจสอบ   :   10/10  ครัง้

       กรรมการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  :   4/4  ครัง้

จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั : 5 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7, 8 และ 9

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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ข้อมลูกรรมกำรอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ
ชือ่ : นายชายน้อย เผือ่นโกสมุ
ต�าแหน่ง : กรรมการอสิระ
วนั เดอืน ปี  ทีเ่ป็นกรรมการ : 13 สงิหาคม 2558
วนั เดอืน ปี เกดิ : 8 มถินุายน 2493
อาย ุ : 67 ปี 
สญัชาต ิ : ไทย
ทีอ่ยู ่ :  19 หมูบ้่านนวธาน ีซอย 9 ถนนเสรไีทย แขวงรามอนิทรา เขตคนันายาว กรงุเทพฯ10230
คณุวฒุทิางการศกึษา : Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA
                                        ปรญิญาโทการบรหิาร  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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          : 2560 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บรษิทั ไทคอน อนิดสัเตรยีล คอนเนค็ชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
                                              ประเภทธรุกจิ พฒันาอสังหารมิทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
  2559 – ปัจจบุนั  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
  2560 – ปัจจบุนั กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั ทรพัย์ทพิย์ จ�ากดั 
  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  :   2  บรษิทั 
  บรษิทัจดทะเบยีน      :   3  บรษิทั  
         :   บรษิทั เมอืงไทย ลสิซิง่ จ�ากดั (มหาชน)
                บรษิทั แผ่นดนิทอง พรอ็พเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์ จ�ากดั (มหาชน)
          บรษิทั ไทคอน อนิดสัเตรยีล คอนเนค็ชัน่ จ�ากดั (มหาชน)
ต�าแหน่งในกจิการทีแ่ข่งขนัหรอื
เกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทัหรอื
ทีอ่าจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์       :  -ไม่ม-ี
จ�านวนหุน้และสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั (%)      : -ไม่ม-ี
การเข้าประชมุคณะกรรมการในปี  2560               :  กรรมการบรษิทั    :   6/6  ครัง้
จ�านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษิทั  :    2 ปี

ไม่มส่ีวนได้เสยีในการพจิารณาทกุวาระ ยกเว้นวาระที ่7 และ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 5
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ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4 คณะกรรมกำรบริษัท

 ข้อ 15.  กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

  (1)  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�าแหน่ง

  (2)  ในการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกต้ังกรรมการแต่ละต�าแหน่งนัน้ ให้ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบั

    จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

  (3)  ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับ

    คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลง

    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 กำรประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้น 

    สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

    การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

    คณะกรรมการจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามัญเม่ือใดกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุ้น

    รวมกนันบัจ�านวนหุน้ได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสิบของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถอืหุน้ไม่น้อยกว่า

    สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�า

    หนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด้ แต่ต้องระบเุหตผุลใน

    การทีข่อให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผูถ้อืหุ้น

    ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

 ข้อ 31. ในการเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท�าเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบสุถานที ่วนั เวลา ระเบยีบวาระ

    การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น

    เรือ่งทีจ่ะเสนอเพือ่ทราบ เพือ่อนมุตั ิหรอืเพือ่พจิารณาแล้วแต่กรณ ีรวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการใน

    เรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค�าบอก

    กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 6
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    สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ หรือส�านักงาน

    สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

 ข้อ 32. ผู้ถือหุน้มสีทิธเิข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 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    หากว่าการประชมุผูถ้อืหุน้ได้เรยีกนดัเพราะผูถ้อืหุน้ร้องขอ 

    การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถอืหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด

    ประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสอืนดัประชุมไปยงัผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชมุครัง้

    หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

    (1)  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

      คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

    (2)  ในกรณดีงัต่อไปนีใ้ห้ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นซึง่มา

      ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

      (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญให้แก่บุคคลอื่น

      (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

      (ค) การท�า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วน

       ทีส่�าคญั การมอบหมายให้บคุคลอืน่เข้าจัดการธรุกจิของบรษัิทหรอืการรวมกจิการกบับคุคล

       อื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร-ขาดทุนกัน

      (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปีของบริษัทในการประชุม

       สามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าท�ารายการใด ๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภาย

       ใต้ขอบข่ายของแผนการลงทนุและแผนการจ�าหน่ายทรพัย์สนิทีไ่ด้รบัอนมุตัไิว้ ยกเว้นในกรณี

       ที่การเข้าท�ารายการใด ๆ  ของบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจ�านวนงบ

       ประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ ใด ๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

      (จ) การอนมุตัแิผนการด�าเนนิธรุกจิประจ�าปี แผนการทางธรุกจิประจ�าปี และนโยบายทางการเงนิ

       โดยทัว่ไปประจ�าปีของบริษัท  ตลอดจนการอนมัุตกิารเข้าท�ารายการใด ๆ  ของบริษัททีม่ไิด้อยู่

       ภายใต้ขอบข่ายของแผนการด�าเนนิธรุกจิ แผนการทางธรุกจิ และนโยบายทางการเงนิท่ีได้รบั

       อนมุตัไิว้แล้ว ยกเว้นในกรณทีีแ่ผนการด�าเนนิธรุกจิประจ�าปี แผนการทางธรุกจิประจ�าปี และ

       นโยบายทางการเงนิโดยทัว่ไปประจ�าปี และ/หรือในกรณทีีก่ารเข้าท�ารายการใด ๆ  ของบรษิทั

       ที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการด�าเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการ

       เงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว
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      (ฉ) การอนมุตักิารเข้าท�าสญัญาหรอืการเข้าท�าความตกลงใด ๆ  หรอืการแก้ไขเปลีย่นแปลงสญัญา

       หรือข้อตกลงใด ๆ ซึ่งได้ท�าขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยง

       กัน ยกเว้นในกรณีที่การเข้าท�าสัญญาหรือการเข้าท�าความตกลงใด ๆ หรือการแก้ไข

       เปล่ียนแปลงสัญญาหรอืข้อตกลงใด ๆ  ดงักล่าว ได้รบัการอนมัุตล่ิวงหน้าจากคณะกรรมการ

       บรษิทัแล้ว อย่างไรกด็ ีหากมีประกาศ หรอืกฎเกณฑ์ใด ๆ  ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

       ก�าหนดให้การเข้าท�าสัญญาหรือการเข้าท�าความตกลงใด ๆ  หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

       สัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่

       ประชุมผู้ถือหุ้น

       ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศ

       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผย

       รายการทีเ่ก่ียวโยงกนัของบรษัิทจดทะเบยีนฉบบัลงวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2536 หรอืตาม

       ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

      (ช) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือ

       โดยบรษิทัย่อยของบริษัทหรอืในนติบุิคคลใด ๆ  ยกเว้นในกรณทีีค่ณะกรรมการบริษทัได้มมีติ

       อนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือ

       ประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

 ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

    (1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุแสดงกจิการทีบ่รษิทัได้จดัการไปในรอบปี

      ที่ผ่านมา

    (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล

    (3)  พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร

    (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

    (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

    (6)  กิจการอื่น ๆ 

หมวดที่ 6 กำรบัญชี กำรเงินและกำรสอบบัญชี

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

    ปีหกัด้วยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทนุส�ารองนีจ้ะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของทนุ

    จดทะเบียน

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

 ข้อ 48.    ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจ�าเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปล่ียนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการ

    เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย
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พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535

หมวดที่ 4 กำรประชุมจัดตั้งและกำรจดทะเบียนบริษัท

 มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

ได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียง 

 ในการแก้ไขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธหิรอืข้อบงัคบัของบรษิทั ให้บรษัิทขอจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิภายในสบิสี่

วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวดที่ 6 คณะกรรมกำร

 มาตรา 90 ห้ามมใิห้บรษิทัจ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของ

บริษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้ก�าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวดที่ 8 บัญชีและรำยงำน

 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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หมวดที่ 10 กำรเพิ่มทุนและกำรลดทุน

 มาตรา 136 บริษัทจะเพิ่มทุนจากจ�านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น 

การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระท�าได้เมื่อ 

 (1)  หุ้นทั้งหมดได้ออกจ�าหน่ายและได้รับช�าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจ�าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่

   เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 

 (2)  ทีป่ระชมุผู้ถือหุน้ลงมตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ

   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ 

 (3)  น�ามตนิัน้ไปจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทนุจดทะเบียนต่อนายทะเบียนภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัทีท่ีป่ระชมุลงมติ

   ดังกล่าว 

   ทั้งนี้ ให้น�าหมวด 3 และหมวด 5 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  +66 2273 6000
โทรสาร     +66 2271 3363
อีเมล์  :  info@tipcoasphalt.com 
เว็บไซต์ : www.tipcoasphalt.com


