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หนังสือเชิญประชุม

ผูถือหุนสามัญประจำป

ครั้งที่ 1/2557

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ หองประชุมชั้น 5 (Auditorium)
118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จำกัด (มหาชน)
ชั้น 24 อาคารทิปโก เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท:  +662 273 6000 
โทรสาร:  +662 271  3363
อีเมล:  info@tipcoasphalt.com
เว็บไซต:  www.tipcoasphalt.com
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วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2557	(“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

 1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2556

 2. รายงานประจำาปี 2556 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ  

  สำาหรับปี 2556 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

 3. ประวัติกรรมการท่ีครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอช่ือกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ  

  อีกวาระหนึ่ง 

 4. รายละเอียดใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานสำาหรับแผนค่าตอบแทน 

  พนักงานระยะยาว (ESOP-W4)

 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ 

  การออกเสียงลงคะแนน)

 6. หนังสือมอบฉันทะ พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

 7. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีครั้งที่	1/2557	ในวัน

ศุกร์ที่	 4	 เมษายน	2557	เวลา	10.00	น.	ณ	สำานักงานใหญ่	ห้องประชุมชั้น	5	 (Auditorium)	อาคารทิปโก้ 118/1 ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่	1	 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2556

ความเป็นมา	 : บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556 แล้ว

เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2556 ตามส่ิงที่ส่งมา

ด้วยลำาดับที่	1

ความเห็นคณะกรรมการ	: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อ

วันที่ 5 เมษายน 2556

การลงคะแนน	 : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน

วาระที่	2	 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปี	2556

ความเป็นมา	 :	บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2556 ซึ่งปรากฏ 
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ในรายงานประจำาปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ	: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำาปี 2556 

การลงคะแนน	: ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	3	 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ความเป็นมา	: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และมาตรา 113 ซึ่งกำาหนดให้

คณะกรรมการต้องจัดทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ	 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองทั่วไป ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ใน

รายงานประจำาปี 2556 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	2 

การลงคะแนน	: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	4	 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี	2557

ความเป็นมา	 : มีการเสนอแผนการลงทุนประจำาปี 2557 เป็นจำานวนเงิน 1,848.5 ล้านบาท และเสนอแผนการจำาหน่าย

ทรัพย์สินประจำาปี 2557 เป็นจำานวนเงิน 328.0 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ	:	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี 2557 ดังกล่าว

การลงคะแนน	: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่	5	 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำาไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	 2556	รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผล	

	 	 ระหว่างกาล

ความเป็นมา	:	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมี

จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2556 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท จำานวน 

152,580,868 หุ้น คิดเป็นเงินจำานวน 152,580,868 บาท 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:	 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
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กิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อกำาหนดใน

สัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่

ความเห็นคณะกรรมการ	: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้ 

 - การจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี ร้อยละ 5 เป็นจำานวนเงิน 21.6 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำารองตามที่กฎหมายกำาหนด  

  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทุนสำารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำานวน 162.1 ล้านบาท

 - งดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกับทางธนาคารที่ยังอยู ่

  ในระดับสูง และมีการปรับปรุงโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำาเป็นที่จะต้อง 

  นำาผลกำาไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2557

การลงคะแนน	 :	 เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน

วาระที่	6	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี	2557

ความเป็นมา	:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเป็นผู้แต่ง

ตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 

6.1	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี	2557

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชี 

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีทุกๆ 3-5 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชี

ที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 9 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะ

กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำาหน้าที่สอบบัญชีประจำาปี 2557 

 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ

 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

 3. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด  

เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ 

การลงคะแนน	 : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน

6.2	 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี	2557 

ความเห็นคณะกรรมการ	 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำานวนเงิน 2.05 ล้านบาทโดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2556  
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จำานวน 80,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าบริการอื่นที่

อาจเกิดขึ้นในปี 2557

การลงคะแนน	: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	7	 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2557

ความเป็นมา	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ประจำาปี 2556 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2557 ดังนี้   

7.1	 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2557

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำาปี 2557 รวมเป็นเงิน 5.780 ล้านบาท ตาม

ตารางด้านล่าง 

ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในปี	2557	

ตำาแหน่ง 2557 2556

ประธานคณะกรรมการบริษัท 500,000 400,000

กรรมการอิสระ (6) 1,500,000 1,200,000

กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8) 2,000,000 1,600,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 500,000 400,000

กรรมการตรวจสอบ (3) 1,200,000 960,000

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (4) 80,000 80,000

รวม 5,780,000 4,640,000

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ประจำาปี 2557

การลงคะแนน	 :	 เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา

ประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.2	 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรของคณะกรรมการบริษัทสำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2557

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำาไร ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้ งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่ เกิน  

1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับท้ังปี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย) 

โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ	:	เห็นสมควรท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งคณะ สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2557
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การลงคะแนน	 :	 เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา

ประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระนี้ 

วาระที่	8	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา	 :	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำาหนดให้

กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระจำานวน 6 ท่านดังนี้

 1. นายจ๊าคส์ ลีออสท์ กรรมการ 

 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ 

    กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

    กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 3. นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์ กรรมการบริหาร

 4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่

 5. นายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระ

 6. นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ

     กรรมการตรวจสอบ

     กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

                                                         

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำา

ปี 2557 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2557 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ	:	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 6 ท่าน คือ นายจ๊าคส์ ลีออสท์ นางแอนน์ แมรี มาร์

เชท์ นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์ นายสมจิตต์ เศรษฐิน นายโก บัน เฮ็ง และนายปานเฉลิม สุธาธรรม 

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความ

รู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคล

ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	3

การลงคะแนน	:	 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำาแหน่ง

 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวน 

  หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

 3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง 

  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วย 

  ตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออก 

  เสียงลงคะแนนสำาหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง)
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วาระที่	9	 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	งวดที่	4	(ESOP-W4)

ความเป็นมา	 : สิ่งที่ท้าทายของหลายๆ บริษัท รวมถึงบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) คือการรักษาพนักงานและ 

ผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงให้ทำางานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว โครงการค่าตอบแทน

พนักงานระยะยาวจึงเป็นสิ่งสำาคัญในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการผู้บริหารและ/หรือพนักงานท่ีมีความสามารถเหล่านี้ ทำางาน

ทุ่มเทเพ่ือบริษัทฯ รายละเอียดการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) 

ซึ่งเป็นงวดที่ 4 หลังจากที่ออกให้พนักงานเป็นงวดที่ 3 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้ง

ที่ 1/2556 สามารถดูได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 

กำาหนดวันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน รวมถึงเงื่อนไขท่ีเกี่ยวข้องหลังจากได้

รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ	 : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W4) เนื่องจาก

โครงการดังกล่าวมีความจำาเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรท่ีมีความสามารถโดดเด่นในปัจจุบัน ซึ่ง

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) เป็นงวดที่ 4 ที่คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติ นอกจากนี้ที่ประชุมควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดวันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 

ของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องด้วย

การลงคะแนน	:	เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวน้ี

ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

วาระท่ี	10	 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก	1,710,599,290	บาท	เป็นทุนจดทะเบียน	1,709,233,290	บาท		

โดยลดหุ้นสามัญ	จำานวน	136,600	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	10	บาท	จากการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญงวดที่	1	งวดที่	2	และ	งวดที่	3	(ESOP-W1,	ESOP-W2,	ESOP-W3)

ความเป็นมา	:	เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) พระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 ได้กำาหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรรไม่ครบ ก่อน

ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ	: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,710,599,290 บาท เป็นทุน

จดทะเบียน 1,709,233,290 บาท โดยลดหุ้นสามัญ จำานวน 136,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท จากการออกใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่ 1 งวดที่ 2 และ งวดที่ 3  (ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3)

การลงคะแนน	: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่	11	พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4	ของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ความเป็นมา	: เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 10 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้
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จากเดิม

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำานวน   1,710,599,290 บาท (หน่ึงพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันสอง 

      ร้อยเก้าสิบบาท)

  หุ้นสามัญ จำานวน    171,059,929 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ 

      เก้าหุ้น)”

เป็น

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำานวน   1,709,233,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหม่ืนสามพัน 

      สองร้อยเก้าสิบบาท)

  หุ้นสามัญ จำานวน 170,923,329 หุ้น (หน่ึงร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหม่ืนสามพันสามร้อย 

      ยี่สิบเก้าหุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนนี้

การลงคะแนน	:	เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่	12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำานวน	12,000,000	บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	

1,709,233,290	บาท	 เป็นจำานวนทุนจดทะเบียนใหม่	1,721,233,290	บาท	 โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

จำานวน	1,200,000	หุ้น	สำาหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	มีมูลค่าหุ้นละ	10	บาท

ความเป็นมา	:	เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 สำาหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 4 (ESOP-W4) โดย

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 12,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 12,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,709,233,290 บาท เป็นจำานวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,721,233,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญ

ใหม่จำานวน 1,200,000 หุ้น สำาหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

การลงคะแนน	 :	  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	13	พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำานวน	1,200,000	หุ้น	มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ	10	บาท	 เพ่ือ

รองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	งวดที่	 4	

(ESOP-W4)

ความเป็นมา	 : เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 12 ในการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่สำาหรับโครงการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน (ESOP-W4) จำานวน 1,200,000 หุ้น 

ความเห็นคณะกรรมการ	: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 10 บาท
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การลงคะแนน	 : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน

วาระที่	14	พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4		ของบริษัทฯ		ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	

ความเป็นมา	:	 เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 12  การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้

จากเดิม

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน    จำานวน   1,709,233,290 บาท  (หน่ึงพันเจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหม่ืนสามพัน 

      สองร้อยเก้าสิบบาท)

  หุ้นสามัญ จำานวน     170,923,329 หุ้น    (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพัน 

      สามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

 “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 1,721,233,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่น 

      สามพันสองร้อยเก้าสิบบาท)

  หุ้นสามัญ จำานวน     172,123,329 หุ้น    (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสาม 

      พันสามร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียน 

การลงคะแนน	 :  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	15	พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ	ข้อ	9	(2)	เรื่อง	การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

ความเป็นมา	: แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทน

พนักงานระยะยาว (ESOP-W4) โดยรายละเอียดมีดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 9 (2)  “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำากัดที่กำาหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 

ของจำานวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญแสดง

สิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวัน

ที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556   รวมถึงการ

ได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญแสดง

สิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

เป็น

“ข้อ 9 (2) “คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำากัดที่กำาหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 

ของจำานวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญแสดง
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สิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวัน

ที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 และครั้งที่ 1/2557 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

ความเห็นคณะกรรมการ	:	ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

การลงคะแนน	 :	 เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	16	พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	

ความเป็นมา	:	บริษัทฯ ได้สร้างห้องทดลองที่ได้รับการรับรองขึ้น ซึ่งทำาให้บริษัทฯ สามารถให้บริการปรับตั้งค่าของอุปกรณ์ให้

ได้มาตรฐานแก่บุคคลอ่ืนได้ ดังน้ันเพ่ือที่จะให้บริษัทฯ สามารถดำาเนินการทดสอบและต้ังค่าอุปกรณ์ภายใต้วัตถุประสงค์ของ 

บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้ที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

“ข้อ 31. ประกอบกิจการ ให้คำาปรึกษา ตรวจสอบ ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ยางมะตอยหรือมีส่วนผสมยางมะตอยอื่น และ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และรับบริการ ให้คำาปรึกษา ทดสอบ สอบเทียบ เครื่องมือทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวหรือเครื่องมือวัด

อุตสาหกรรม”

ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 

การลงคะแนน	:	เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน

วาระที่	17	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี คร้ังท่ี 1/2557 ในวันจันทร์ท่ี 10 มีนาคม  

2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
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 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ

กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาว์นโหลด หนังสือมอบฉันทะได้ที่ 

www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซ่ึงท่านสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ

ได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

 

 ขอแสดงความนับถือ

 โดยคำาสั่งคณะกรรมการบริษัท

 (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ :    

 1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำาปี 2556 ในรูปแบบหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวลักษณ์ กันฉาย 

  โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551

 2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ท่ี  

  www.tipcoasphalt.com
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556

วันศุกร์ที่	5	เมษายน	พ.ศ.	2556	ณ	ห้องประชุมสำานักงานใหญ่	ชั้น	5

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สำานักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคาร

ทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธาน

กรรมการ ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ 

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำานวนทั้งหมด  

ดังต่อไปนี้

 • ด้วยตนเอง 87 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,135,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.7110

 • โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 73 ราย ถือหุ้นรวมกัน 91,452,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9498

 • โดยการมอบฉันทะทางไปรษณีย์ให้กรรมการอิสระ (นายปานเฉลิม สุธาธรรม นายชายน้อย เผื่อนโกสุม และ 

  นายนพพร เทพสิทธา) มาประชุมและออกเสียงแทนจำานวน 78 ราย ถือหุ้นรวมกัน 8,311,666 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  5.4486

 • รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 238 ราย ถือหุ้นรวมกัน 103,899,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.1094 ของจำานวนหุ้นของ 

  บริษัทฯ ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้น 4,646 ราย จำานวนหุ้นทั้งสิ้น 152,548,068 หุ้น) ครบ 

  เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ  ซึ่งกำาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ 

  มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด

ประธานฯ  กล่าวแนะนำากรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม

ดังนี้ 

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

 1. นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ

 2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ

   ประธานกรรมการตรวจสอบ

 3. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่

   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

 5. นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ

   กรรมการตรวจสอบ

 6. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ

   กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอื่นๆ	ที่มาเข้าร่วมประชุม

 7. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ

   กรรมการตรวจสอบ

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

12

 8. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

 9. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร

 10. นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร

 11. นายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม

 12. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ

   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 13. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค กรรมการ

 14. นายจ๊าคส์ ลีออสท์ กรรมการ

 15. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัท

 1. นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม

 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน และ นางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ์

  ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด

 2. นายปรมะ เสาวภา

  ผู้บันทึกรายงานการประชุม จากบริษัท ฮันตั้น แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำากัด

เปิดประชุมเวลา	10:00	น.

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการ

ออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลงคะแนนด้วย

คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็นด้วย” “ไม่เห็น

ด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสียงเพื่อ

ให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งจะนับจากจำานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนน

เสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำานวนคะแนนพร้อมลง

ลายมือชื่อกำากับด้วย สำาหรับผู้ที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน

การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และบัตรลงคะแนนท่ีงดออกเสียง ส่วนบัตร 

ลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุม

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ในการนับคะแนนมีนายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายชายน้อย เผ่ือนโกสุม  

กรรมการอิสระ เป็นพยานในการนับคะแนนร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือ

ถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯ น้ัน จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ 
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ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าในระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2556 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้โดยผ่านในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

ประธานฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้  

วาระที่	1		 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2555	

บริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2555 เพื่อให้ที่ 

ประชุมฯ พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเสร็จในกำาหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

และได้ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ   

www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และได้จัดส่งสำาเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม

หนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม 

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ท้ังนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้โดย

จะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 21 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 52,958 หุ้น รวมเป็น

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 259 ราย ถือหุ้นรวมกัน 103,952,416 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2555 ตามที่

เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 231 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,139,021 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 99.2175 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 28 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 813,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7825 

ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	2	 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปี	2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำา

ปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของ 

บริษัทฯ แล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวม 

ของบริษัทฯ ประจำาปี 2555 มีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้ 
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รายการ 2555	(ล้านบาท) 2554	(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ  37,663  22,304

กำาไรขั้นต้น  1,101  1,258

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  702  713

ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)  (634)  (103)

กำาไรจากการดำาเนินงาน  1,033  648

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา  1,504  1,405

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  282  238

ภาษีเงินได้  130  291

กำาไรจากการดำาเนินงานหลังหักภาษี  621  119

ค่าชดเชยรับจากข้อเรียกร้องค่าเสียหาย  50  609

การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร  (30)  (200)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  35  34

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย  (34)  16

กำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท  642  578

 

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการที่ยอดขายยางมะตอยในปี 2555 สูงถึง 1,330,000 

ตัน ซึ่งสูงเป็นสถิติของบริษัทฯ น้ัน เป็นผลมาจากสองปัจจัยหลัก คือ ปริมาณความต้องการยางมะตอยของตลาดทั้งภายใน

และภายนอกประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น สำาหรับตลาดภายในประเทศนั้นภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการปรับปรุงและ

ซ่อมแซมถนนลาดยางมะตอยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วมเม่ือปี 2554 ส่วนตลาดต่างประเทศนั้น ยังมีความต้องการที่สูง

อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซียซึ่ง

ได้มีการนำายางมะตอยไปสร้างและซ่อมแซมถนน อีกปัจจัยหนึ่งคือ การที่บริษัทฯ สามารถจัดซื้อน้ำามันดิบหนักเพื่อป้อนเข้าโรง

กลั่นในประเทศมาเลเซียได้ถึง 7.2 ล้านบาร์เรล ซ่ึงทำาให้โรงกล่ันสามารถผลิตยางมะตอยได้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

จากการเติบโตของการขายในปี 2555 โดยโรงกลั่นสามารถผลิตอยู่ที่อัตราร้อยละ 80 ของกำาลังการผลิตสูงสุด ทั้งนี้โรงกลั่นเป็น

ปัจจัยหลักที่สนับสนุนธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ  โดยในปี 2555 สองในสามของยอดขายทั้งหมดมาจากการส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยางมะตอยส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ส่งออกนั้นมาจากโรงกลั่นในประเทศมาเลเซีย

 

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการ

ประชุม

ผู้ถือหุ้น (น.ส.พัชรินทร์ ชาญเมธา) ได้สอบถามเรื่องส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจยางมะตอยในประเทศว่า บริษัทฯ จัดอยู่ใน

อันดับที่เท่าไหร่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าบริษัทฯ มีกำาลังการผลิตสูงที่สุดในประเทศ ซึ่ง

บริษัทฯ มีสินค้า 2 กลุ่มหลักคือ ยางมะตอยทั่วไป และยางมะตอยเกรดพิเศษ (premium product) ซึ่งบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการ

ตลาดของยางมะตอยทั่วไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 41 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดของยางมะตอยเกรดพิเศษอยู่ที่ประมาณร้อย

ละ 65 ซึ่งยอดขายในประเทศของบริษัทฯ เมื่อปีท่ีแล้วอยู่ที่ 383,000 ตัน ซ่ึงเป็นยอดขายอันดับ 1 ของประเทศ และคู่แข่งที่

สำาคัญเป็นบริษัทน้ำามันที่มีโรงกลั่นในประเทศซึ่งได้แก่ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด 

(มหาชน) บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และผู้ผลิตรายย่อยที่จังหวัดราชบุรี

และกาญจนบุรี ซ่ึงส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทน้ันมีปริมาณสูงกว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทคู่แข่งอ่ืนๆ ในประเทศมาก
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ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบาย 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลที่จะมีขึ้นในอนาคตว่าบริษัทคาดว่า

จะมีรายได้จากนโยบายดังกล่าวในปริมาณเท่าใด กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่านโยบาย 

ดังกล่าวของรัฐบาลเป็นการลงทุนเพื่อระบบการขนส่งทางรางเป็นส่วนใหญ่ ส่วนการลงทุนเพื่อสร้างถนนนั้น คาดการณ์ว่า

มีเพียงประมาณ 220,000 ล้านบาท ซ่ึงแบ่งเป็นการลงทุนในส่วนของถนนยางมะตอยเพียง 140,000 ล้านบาท และจากงบ

ประมาณดังกล่าวจะมีการลงทุนในยางมะตอยเพียงร้อยละ 20 ของงบประมาณสำาหรับการสร้างถนนยางมะตอย ซึ่งมีมูลค่า

อยู่ที่ประมาณ 28,000 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น หากนำาส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ เทียบกับงบประมาณการลงทุนซื้อ 

ยางมะตอยข้างต้น ก็จะได้ตัวเลขรายได้ของบริษัทฯ ที่มาจากโครงการดังกล่าว แต่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 7 ปี ซึ่งการ

ใช้ยางมะตอยนั้นจะอยู่ในช่วงปีหลังๆ เท่านั้น

 

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าชดเชยเป็นกรณีพิเศษจำานวน 609 ล้านบาทในปี 2554 และ 50 ล้านบาทในปี 

2555 กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าเมื่อ ปี 2553 บริษัทฯ มีคดีกับบริษัทขายน้ำามันดิบในประเทศ

สิงคโปร์เนื่องจากบริษัทในประเทศสิงคโปร์นั้นกระทำาผิดสัญญาซื้อขายน้ำามันดิบ ซึ่งต่อมาเมื่อปี 2554 บริษัทฯ ได้รับค่าชดเชย

เป็นจำานวน 609 ล้านบาท ซึ่งค่าชดเชยจำานวน 50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้รับในปี 2555 นั้นเป็นค่าชดเชยในเรื่องของค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินคดีกับบริษัทในประเทศสิงคโปร์

 

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้สอบถามถึงการถือหุ้นของตระกูลเศรษฐินว่าอยู่ในการถือหุ้นกลุ่มใด กรรมการผู้

จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้ชี้แจงว่าตระกูลเศรษฐินได้ถือหุ้นอยู่ในกลุ่มตระกูลทรัพย์สาครซึ่งได้มีการเปิดเผยข้อมูล

อยู่ในรายงานประจำาปี 2555 แล้ว

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่จะนำาสินค้า

ไปขายในประเทศในกลุ่ม ASEAN Economic Community (“AEC”) หลังจากท่ี AEC มีผลบังคับใช้ในปี 2558 กรรมการผู้จัดการ  

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศในแต่ละปี จำานวน 16 – 18 

ประเทศ ซึ่งปริมาณการส่งออกสินค้าคิดเป็นสองเท่าของปริมาณการขายสินค้าในประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดจำาหน่าย

สินค้าในเกือบทุกประเทศใน AEC การที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นสมาชิกของ AEC ในปี 2558 นั้น บริษัทฯ เช่ือว่าจะเป็น 

การส่งเสริมให้บริษัทฯ  มียอดขายในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) มากยิ่งขึ้น 

ผู้มอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้ขายน้ำาผลไม้ด้วยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์  

ศรีวรรณวัฒน์) ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทเดียวกับ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำาเนิน

กิจการขายน้ำาผลไม้

 ผู้มอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำากัด  

ซ่ึงมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับท่ี 2 ต่อจากบริษัทฯ น้ันมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ เป็นอย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการ 

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ช้ีแจงว่าท้ังสองบริษัทฯ ดังกล่าวมีส่วนแบ่งในตลาดยางมะตอยในประเทศไทยกว่าร้อยละ 10  

เท่าน้ัน ซ่ึงบริษัทฯ เป็นผู้ซ้ือยางมะตอยส่วนใหญ่จากโรงกล่ันหลายแห่งในกลุ่มบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) คือ โรงกล่ันของบริษัท  

ไทยลู้บเบส จำากัด (มหาชน) และโรงกล่ันของบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ดังน้ัน จึงกล่าวได้ว่าบริษัทฯ เป็นท้ังคู่แข่ง 

และลูกค้ารายใหญ่ของ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ด้วย

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมีการผลิตที่ประเทศมาเลเซียแห่งเดียว และยังได้

สอบถามถึงความแตกต่างระหว่างโรงงานและโรงกลั่น กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่า บริษัทฯ มี

โรงงานและคลังยางมะตอยที่ประเทศไทย ประเทศจีน และประเทศกัมพูชา แต่บริษัทฯ มีโรงกลั่นอยู่แห่งเดียวซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศ

มาเลเซีย สำาหรับความแตกต่างระหว่างโรงงานและโรงกล่ันนั้น โรงกล่ัน คือสถานที่ที่นำาน้ำามันดิบมากล่ันเป็นยางมะตอย และ

โรงงาน คือสถานที่ท่ีนำายางมะตอยมาผลิตเป็นสินค้าเกรดพิเศษ ถึงแม้บริษัทฯ จะมีโรงกลั่นเพียงแห่งเดียว แต่บริษัทฯ รับซื้อ

ยางมะตอยจากโรงกลั่นทุกแห่งในประเทศไทย รวมถึงโรงกลั่นในประเทศไต้หวัน ประเทศจีน และประเทศเกาหลีใต้ด้วย 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

16

 

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Gas Oil นั้นคืออะไร กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณ-วัฒน์)  

ได้อธิบายว่า Gas Oil คือ น้ำามันดีเซลที่มีสารกำามะถันสูงซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตได้จากโรงกล่ันที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งถ้านำาน้ำามัน

ดิบหนักมากลั่น จะได้ยางมะตอยประมาณร้อยละ 50 ถึง ร้อยละ 74 และที่เหลือเป็นน้ำามันที่มีสารกำามะถันสูง เช่น น้ำามันดีเซล

และน้ำามันเตาซึ่ง บริษัทฯ ได้นำาไปขายในตลาดเอเซีย 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2555 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่	3		 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

 

ประธานฯ  ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) สรุปสาระสำาคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ  ประจำาปี 2555 โดยเปรียบเทียบกับปี 2554

 

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม 31/12/55	(ล้านบาท) 31/12/54	(ล้านบาท)

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ  4,616  4,255

สินทรัพย์รวม  18,670  15,686

หนี้สินรวม  13,627  11,078

ส่วนของผู้ถือหุ้น  5,043  4,608

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)  2.70  2.40

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2555	(ล้านบาท) 2554	(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ  37,663  22,304

กำาไรขั้นต้น  1,101  1,258

กำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท  642  578

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ส้ินสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดในรายงานประจำาปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี 

ของบริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (น.ส.พัชรินทร์ ชาญเมธา) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ ถึงมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)  

อยู่ที่ 2.70 ซึ่งถือว่าสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่า เนื่องจากเมื่อปลายปี 2555 นั้น บริษัทได้
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ทำาการซื้อน้ำามันดิบซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ  ใช้เงินกู้ในการซื้อน้ำามันดิบ เพราะเหตุนี้บริษัทฯ  จึงมีหนี้สิน

สูงขึ้นในช่วงปลายปี 2555 อย่างไรก็ตามน้ำามันดิบที่ซื้อมาดังกล่าวจะนำาไปใช้ในการผลิตในปี 2556 ด้วย 

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามถึงผลของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศต่อ

การดำาเนินกิจการของบริษัทฯ และได้สอบถามเรื่องชนิดของน้ำามันดิบและประเภทของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าบริษัทฯ ซ้ือน้ำามันดิบโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และได้ขายผลิตภัณฑ์

เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เหมือนกัน ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในการขายในตลาดต่างประเทศ

ค่อนข้างต่ำา และในส่วนของตลาดในประเทศน้ัน บริษัทได้มีการซ้ือวัตถุดิบและขายสินค้าเป็นเงินสกุลบาทเช่นเดียวกัน ดังนั้น

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีการป้องกันความเส่ียงเรื่องอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศโดยธรรมชาติของธุรกิจ  

(natural hedge) อยู่แล้ว ส่วนเรื่องประเภทของน้ำามันดิบที่บริษัทฯ ซื้อนั้น บริษัทฯ ซื้อน้ำามันดิบจากต่างประเทศเพื่อนำามากลั่น 

ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการกลั่นน้ำามันดิบดังกล่าวรวมถึง ยางมะตอย น้ำามันดีเซล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ แต่ยางมะตอยเป็นสินค้าหลัก

ของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุ้นรวมกัน 213,309 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 304 

ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,216,410 หุ้น 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ 

บริษัทฯ  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระ

นี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 296 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,204,215 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9883 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 2 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้น 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0048  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	4		 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี	2556

 

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) นำาเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สิน

ประจำาปี พ.ศ. 2556
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แผนการลงทุนทรัพย์สินประจำาปี	พ.ศ.	2556

รายละเอียดการลงทุน 2556	(ล้านบาท) 2555	(ล้านบาท)

การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ 113.9 105.5

เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ 291.6 164.3

การปรับปรุงขยายกำาลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย 961.0 217.8

รถและเรือบรรทุกยางมะตอย 528.9 380.0

รายละเอียดการลงทุน 2556	(ล้านบาท) 2555	(ล้านบาท)

ลงทุนในตลาดใหม่ในต่างประเทศ 93.0 -

เรือขนส่งน้ำามันดิบ 550.0 -

รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 2,538.4 867.6

กรรมการผู้จัดการได้อธิบายว่า การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น เป็นเพราะโรงงานของ 

บริษัทฯ ที่อำาเภอพุนพินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น ถูกล้อมรอบไปด้วยโรงงานผลิตยางพารา ซึ่งส่งผลให้มีกล่ินรบกวนการ

ทำางานของพนักงานบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ฉะนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีและความปลอดภัยของพนักงาน บริษัทฯ จึงตัดสินใจขายที่ดิน

ที่ตั้งโรงงานท่ีอำาเภอพุนพิน และย้ายพนักงานและเครื่องจักรมายังโรงงานของบริษัทฯ ที่อำาเภอท่าทองในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แทน 

ในส่วนการลงทุนในเคร่ืองจักร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอ่ืนๆ นั้น เป็นงบประมาณซ่อมบำารุง 

ประจำาปีทั่วไป

ในรายการเกี่ยวกับการลงทุนในโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียเป็นมูลค่าประมาณ 961 ล้านบาทนั้น เป็นการลงทุนท่ีสูงเพื่อขยาย

การผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่นซึ่งประกอบด้วย

 • การขยายกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 25,000 บาร์เรลต่อวัน เป็น 30,000 บาร์เรลต่อวัน

 • การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของโรงกล่ันโดยเปล่ียนจากการใช้น้ำามันเตามาเป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติแทน

 • การสร้างถังเก็บน้ำามันดิบและสินค้า

 • การปรับปรุงคุณภาพน้ำามัน Naphtha เพื่อลดสารกำามะถัน 

 • การสร้างที่จอดเรือเพิ่มเติมในพื้นที่เดิมซึ่งเป็นพื้นที่จอดเรือสำาหรับสารเคมีชนิดเหลว

ในรายการเกี่ยวกับรถและเรือบรรทุกยางมะตอยนั้น บริษัทฯ มีแผนที่จะซ้ือเรือมือสองจำานวน 1 ลำา เพื่อมาทดแทนเรือเก่าท่ี

บริษัทฯ ใช้มากว่า 28 ปี และในส่วนของรถขนส่งยางมะตอยนั้น เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกกฎหมายใหม่กำาหนด

ให้วัสดุยางมะตอยเป็นวัตถุอันตราย บริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนรูปแบบถังบรรจุยางมะตอยเพื่อขนส่งยางมะตอยให้ลูกค้า โดยมี

แผนที่จะเปลี่ยนถังบรรจุยางมะตอยดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายใหม่ภายในปลายปีหน้า 

นอกจากนั้น บริษัทฯ  มีแผนที่จะซื้อเรือขนส่งน้ำามันดิบมือสอง ขนาด 150,000 ตัน เพื่อที่จะขนส่งน้ำามันดิบจากทวีปอเมริกาใต้

มายังโรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซีย
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แผนการจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี	2556

รายละเอียดการจำาหน่ายทรัพย์สิน 2556	(ล้านบาท) 2555	(ล้านบาท)

เรือ ที่ดิน และอื่นๆ 328 294

รวมงบประมาณการจำาหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น 328 294

ในปี 2556 บริษัทฯ มีแผนที่จะจำาหน่ายเรือซึ่งเก่ามากกว่า 28 ปี โดยขายเป็น Scrap sale และจำาหน่ายที่ดิน ซึ่งประกอบด้วย

ที่ดิน 3 แปลง ได้แก่ ที่ดินที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อำาเภอบางสะพาน) จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เนื่องจากมี

การย้ายโรงงาน) รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 328 ล้านบาท 

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระนี้ และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อเพื่อบันทึกในรายงานการ

ประชุม

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าเนื่องจากในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเม่ือปีท่ีแล้วนั้น มีการ

อนุมัติเรื่องการซื้อเรือด้วย ดังน้ันเรือที่อยู่ในแผนการลงทุนสำาหรับปี 2556 นั้นหมายความรวมถึงเรือที่ได้มีการอนุมัติไว้แล้ว

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเมื่อปีที่แล้วหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าเรือที่อยู่

ในแผนการลงทุนปี 2556 นั้นเป็นเรือคนละลำากับที่ได้มีการอนุมัติไว้แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2555 ขณะน้ี

บริษัทฯ มีเรือขนยางมะตอยทั้งสิ้น 7 ลำา บริษัทฯ กำาลังหาซื้อเรือเพิ่ม 1 ลำา และยังมีเรือขนยางมะตอยซึ่งอยู่ในระหว่างต่ออีก  

1 ลำา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่มีเรือบรรทุกน้ำามันดิบ ดังนั้น บริษัทฯ วางแผนท่ีจะซื้อเรือบรรทุกน้ำามันดิบมาใช้ในกิจการ 

ของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นการลงทุนในปี 2556 แต่การสร้างถังเก็บวัตถุดิบและสินค้า

นั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปี

ผู้ถือหุ้น (นายทศวรรษ ทองสุข) ได้สอบถามว่าการลงทุนในโรงกล่ันน้ันจะมีผลต่อธุรกิจและกำาลังการผลิตของบริษัทฯ 

อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าการลงทุนดังกล่าวจะทำาให้บริษัทฯ มีกำาไรดีขึ้น  

การขยายโรงกลั่นเป็นสิ่งจำาเป็นท่ีบริษัทฯ ต้องทำา และทำาให้บริษัทฯ ต้องทำาการลงทุนด้านอ่ืนด้วย เช่น การสร้างถังเก็บสินค้า

เพิ่มเติม การซื้อเรือบรรทุกยางมะตอยเพิ่มเติม และการซื้อเรือขนส่งน้ำามันดิบ ในส่วนของกำาลังการผลิตนั้น เม่ือปี 2555 

บริษัทฯ สามารถผลิตได้ร้อยละ 80 ของความสามารถในการผลิตสูงสุด ซ่ึงบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะดำาเนินการผลิตเต็ม

ประสิทธิภาพในอีก 2 ปี ซึ่งหากไม่มีการลงทุนเพิ่มเติม บริษัทฯ จะไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจัดทำารายงานแผนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นกราฟเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใจได้

ง่ายขึ้น ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา

กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการลงทุนเพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตไปขายในต่างประเทศนั้น

เป็นสิ่งที่จำาเป็น เพราะบริษัทฯ เติบโตเร็วมากในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา และปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถกลั่นน้ำามันดิบได้ร้อย

ละ 90 ของกำาลังการผลิต และถ้าหากบริษัทฯ มิได้ลงทุนเพิ่ม บริษัทฯ จะไม่สามารถเติบโตได้ในอนาคตอันใกล้ ส่วนเรื่องการคุ้ม

ทุนนั้น บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้โรงกล่ันสามารถใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ำามันเตา ซ่ึงจะทำาให้ต้นทุนการ 

กลั่นลดลงประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อการกลั่นน้ำามันดิบ 1 บาร์เรล

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรปรับปรุงเรื่องการรายงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นภาพว่าการ

ลงทุนดังกล่าวจะมีการคืนทุนเมื่อใด ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้รับข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณา
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 4,300 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้ง

สิ้น 308 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,220,710 หุ้น 

 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี 2555 

ตามที่ประธานฯ  เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 296 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,264,925 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.0829 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 948,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.9102 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	5		 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำาไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2555

ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้

จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2555 ร้อยละ 5 เป็น

จำานวนเงิน 25 ล้านบาท ไว้เป็นทุนสำารองตามที่กฎหมายกำาหนดโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทุนสำารองตามกฎหมายของ 

บริษัทฯ มีจำานวน 140.50 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อกำาหนดในสัญญา

ต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในอนาคต 

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทฯ จะงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินกับทาง

ธนาคารอยู่ในระดับสูงและมีการปรับปรุงโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงจำาเป็นต้องนำาผล

กำาไรมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในปี 2556

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมฯ ได้สอบถามในเรื่องตามวาระน้ี และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือเพื่อบันทึก 

ในรายงานการประชุม
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ผู้ถือหุ้น (นายดนุช บุนนาค) ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีการทำาประเมินรายรับของปี 2556 หรือไม่ว่าจะมีรายรับท้ังส้ินเท่าใด และ

หากรวมรายได้และการลงทุนท้ังปีแล้วน้ัน บริษัทฯ จะมีกำาไรหรือขาดทุน กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)  

ได้อธิบายว่าบริษัทฯ คาดว่าปีนี้จะมียอดขายทั้งสิ้นประมาณ 1.5 ล้านตัน ซ่ึงคิดเป็นรายได้รวมประมาณ 44,000 ล้านบาท  

ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทฯ จะมีกำาไรในปีนี้ แต่ไม่สามารถประมาณการว่าบริษัทฯ จะมีกำาไรเท่าใด ณ ขณะนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลา 3 - 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำาเงินสดที่ได้

จากการดำาเนินงานมาลงทุนขยายโรงกลั่นเป็นจำานวนประมาณ 3 - 4 พันล้านบาท และได้กู้เงินจากธนาคารเพื่อนำาไปลงทุนใน

ส่วนที่บริษัทฯ มีเงินสดไม่เพียงพอ แต่บริษัทฯ พยายามจะใช้เงินสดที่ได้มาจากการดำาเนินงานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพ่ือ

การลงทุนขยายโรงกลั่น

ผู้ถือหุ้น (น.ส.สุภารัตน์ วุฒิณรงค์ตระกูล) ได้สอบถามว่าการที่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะทำายอดขายให้ได้ 2 ล้านตันในปี 2558 

นั้น บริษัทฯ จะมีแผนลงทุนมากขนาดนี้ในปีหน้าหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (นายสมจิตต์ เศรษฐิน) ได้อธิบายว่าการลงทุน

ขยายโรงกลั่นที่ได้อธิบายไว้น้ัน เป็นส่วนหน่ึงของแผนการดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายเรื่องยอดการขาย 2 ล้านตันในปี 2558 

และบริษัทฯ คงไม่มีการลงทุนมากขนาดนี้ในปีหน้า

ก่อนลงคะแนน ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำานวน 5,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 309 

ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,225,710 หุ้น 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำาไรและงดจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2555 ตามที่

ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 293 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,193,698 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 99.9693 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 10 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 18,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0.0181 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 13,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0127 

ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่	6		 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี	2556

6.1	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี	2556

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ จากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้

สอบบัญชีประจำาปี 2556 ของบริษัทฯ โดยมี นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ 

นายเติมพงษ์  โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  บริษัท

ย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  พิจารณาเห็นชอบแล้ว

และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็น 

ผู้สอบบัญชีประจำาปี 2556 ของบริษัทฯ  เนื่องจากบริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง

และได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 40,175 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้ง

สิ้น 311 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,265,885 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม	ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2556 ตามที่ประธานฯ  เสนอ ดัง

ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 305 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,258,690 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9931 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำานวน 

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2	 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี	2556

 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำาปี 2556 ของบริษัทฯ เป็นเงินท้ังส้ิน 1.97 ล้านบาท  

โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำานวน 70,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม
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ประธานฯ แจ้งต่อไปว่าค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำาปี 2556 ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นนั้น ยังไม่รวมค่าบริการอื่นๆ 

ที่อาจเกิดขึ้นในปี 2556

บริษัท สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท ได้แก่

ประเภทธุรกิจ บริษัท 2556	(บาท) 2555	(บาท)

ธุรกิจยางมะตอย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)  1,970,000  1,900,000

 บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำากัด  520,000  500,000

 บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด  1,050,000  1,050,000

 รวม 	 3,580,000 	 3,450,000

ประเภทธุรกิจ บริษัท 2556	(บาท) 2555	(บาท)

ธุรกิจเรือ บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำากัด  250,000  240,000

 บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำากัด  250,000  240,000

 บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำากัด  230,000  220,000

 บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำากัด  250,000  225,000

 บริษัท บิทูเมน มารีน จำากัด  310,000  300,000

 รวม 	 1,290,000 	 1,225,000

กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รวมทั้งสิ้น 	 4,830,000 	 4,675,000

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ  ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ  

ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 303 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,251,190 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 99.9859 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 2 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0.0072 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0069 

ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	7		 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2556 โดยที่ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสรรหาและกำาห นดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ประจำาปี 2555 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อท่ี 

ประชุมฯ ถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2556 ดังนี้

7.1	 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2556

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

ชุดย่อยประจำาปี 2556 รวมเป็นเงิน 4.64 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 136,000 บาท เพื่อให้อัตราค่าตอบแทนของ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เทียบเท่ากับของบริษัทอื่นๆ ที่ได้จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์ตามตารางด้านล่าง

ตำาแหน่ง 2556	(บาท) 2555	(บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท  400,000  400,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  400,000  360,000

กรรมการตรวจสอบ (3 x 320,000 บาท)  960,000  864,000

กรรมการอิสระ (6 x 200,000 บาท)  1,200,000  1,200,000

กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 200,000 บาท)  1,600,000  1,600,000

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (4 x 20,000 บาท)  80,000  80,000

รวม 	 4,640,000 	 4,504,000

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 7.1.1 – 

7.1.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ซึ่งได้แก่ 

 • นางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.1 

 • นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำานวน 2,000,016 หุ้น  

  และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.2 และ
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 • นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซ่ึงถือหุ้นจำานวน 2,000,016 หุ้น และนางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซ่ึงถือหุ้นจำานวน  

  1,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.1.5

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 1 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 

312 ราย ถือหุ้นรวมกัน 104,265,886 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฎว่า 

มติที่ประชุม	

7.1.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการ 

บริษัทฯ  ในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 301 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,249,391 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9840 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.0100 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 

ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 299 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 100,249,375 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9835 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.0103 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0062  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 302 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,249,391หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9842 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.0099 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0059  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการตรวจสอบในปี 2556 

ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 
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 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 302 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,249,391 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 99.9842 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0.0099 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0059 

ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.1.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของประธานกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏ 

รายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 300 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 101,249,375 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9837 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.0102 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 6,195 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 

7.2	 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	สำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2556

ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำาไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน  

1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับท้ังปี (ไม่รวมค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย)  

โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่

เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

 • นางอนุรัตน์ เทียมทัน ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น 

 • นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น 

 • นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำานวน 2,000,016 หุ้น และ

 • นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่า
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มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการแบบแปรผัน 

แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 297 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 99,242,375 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9763 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 3 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.0025 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 8 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 20,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0212  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	8		 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมฯ  ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ข้อ 16 กำาหนดให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสาม

หรือในอัตราที่ใกล้เคียงหน่ึงในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้ มีกรรมการที่

ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 4 ท่านดังนี้

 1. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค กรรมการ  

 2. นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร

 4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  กรรมการผู้จัดการ 

บริษัทฯ  ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจาก

ตำาแหน่งตามวาระประจำาปี 2556 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยการแจ้งข่าวในระบบ

ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึงในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนท่ีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ  

ทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอบุค นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน ์

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึงเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทฯ อีกทั้งเป็น 

ผู้มีลักษณะครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ 

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ 

นายแอร์ฟเว่ เลอบุค นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เป็นกรรมการ 

ของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ  

ไว้ดังนี้

 1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทีละหนึ่งตำาแหน่ง

 2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำาแหน่งน้ัน ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 

  จำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
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 3) ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำาแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับ 

  คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา 

  ประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ  

  ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

ผู้มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (นางอัญชลี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงมีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ 

เป็นจำานวนมาก และบริษัทฯ ได้รับประโยชน์อย่างไรจากการท่ีบริษัทฯ มีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ กรรมการผู้จัดการ  

(นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้อธิบายว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ Colas S.A. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทในธุรกิจ 

ยางมะตอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบริษัทฯ ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับธุรกิจยางมะตอยจาก 

Colas S.A.

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1-8.4 

โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้

คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำาแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม	

8.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งต้ังนายแอร์ฟเว่ เลอบุค กลับเข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงใน

วาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 298 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,301,801 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 99.0754 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 949,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

0.9103 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 8 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 14,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144 

ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ กลับเข้า 

ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนอีกวาระหน่ึง ตามท่ีประธานฯ เสนอ  

ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 298 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,301,801 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.0754 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 6 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 949,090 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.9103 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 8 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 14,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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8.3 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการบริหาร ตามที่ประธานฯ  เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 302 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,249,891 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9845 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำานวน 

  หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 9 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 15,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0155  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้าดำารง

ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 303 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,249,891 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9847 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 1 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.0010 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 8 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 14,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0144  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	9		 พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	งวดที่	3	(ESOP-W3)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP–W3) เป็นการออกใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน ซึ่งเป็นงวดที่ 3 หลังจากที่ออกให้พนักงาน

เป็นงวดที่ 1 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 ครั้งที่ 1/2554 และงวดที่ 2 ซึ่งได้รับการ

อนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2555 ครั้งที่ 1/2555 โดยมีวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นและจูงใจกรรมการ

บริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ที่มีความสามารถให้ทำางานทุ่มเทเพื่อบริษัทฯ 

เป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 

 

ท้ังน้ี กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) ได้ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 

(ESOP-W3) ดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ • 1,200,000 หน่วย

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ
รองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ

• 1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
 หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำานวนหุ้นที่เรียกชำาระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

ราคาเสนอขาย • 0 บาท ต่อหน่วย

วิธีการจัดสรร • จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key 
managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทฯ  
และบริษัทย่อย จำานวนไม่เกิน 75 ราย 

• คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำาหนดรายชื่อของกรรมการ
บริหารที่จะได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผู้บริหารระดับสูง (senior 
management committee) จะเป็นผู้กำาหนดรายช่ือของพนักงานที่จะได้รับจัดสรร
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและ 
รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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หัวข้อ รายละเอียด

อัตราใช้สิทธิ • 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ • 53.06 บาทต่อหุ้น 
• ราคาใช้สิทธิ คำานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำาการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ครั้งที่ 2/2556

วันออกเสนอขาย • ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ  เสนอขาย 
ESOP-W3 

• ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็น
ผู้มีอำานาจในการกำาหนดวันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ • 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ • ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิได้หลัง
จากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น • ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ 
 (Exercise Price) เป็นราคาตลาด 
• ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

เท่ากับ 0.78%

(Dilution Effect)

โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาวน้ี 

(ESOP-W3) เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความจำาเป็นโดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวะการแข่งขันของบุคลากรที่มีความสามารถ

โดดเด่นในปัจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯ ควรอนุมัติให้ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดวันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ  จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

 • นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น 

 • นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำานวน 2,000,016 หุ้น และ

 • นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,000,000 หุ้น 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและต้องไม่มีผู้

ถือหุ้นที่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 

(ESOP-W3) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 257 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 99,975,775 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.7107 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 43 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 274,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.2734 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 9 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 15,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0160  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จาก	1,700,437,290	บาท	 เป็นทุนจดทะเบียน		

	 	 1,698,599,290	บาท	โดยลดหุ้นสามัญจำานวน	183,800	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้	10	บาท	จากการออกใบสำาคัญ	

	 	 แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญงวดที่	1	และ	2	(ESOP-W1,	ESOP-W2)

 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติในวาระที่ 9 ด้านโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 

(ESOP-W3) ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัดได้กำาหนดให้บริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในส่วนที่ยังจัดสรร

ไม่ครบก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติและให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จำานวนเงิน 1,830,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,700,437,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวนเงิน 1,698,599,290 

บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำานวน 183,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ งวดที่ 1 และ 2 ให้กับกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1, ESOP-W2)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติท่ีประชุม	ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ตามที่ประธานฯ  

เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 301 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,245,091 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.9801 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 1 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.0005 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 10 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	11	  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4	ของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน	

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าตามท่ีท่ีประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 10 คณะกรรมการ 

จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำาเสนอต่อท่ีปรชุมฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ  

ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

จากเดิม

 “ข้อ	4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 1,700,437,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านส่ีแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสอง 

      ร้อยเก้าสิบบาท) 

  หุ้นสามัญ จำานวน 170,043,729 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบ 

      เก้าหุ้น)”

เป็น

 “ข้อ	4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 1,698,599,290 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่น 

      เก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาท) 

  หุ้นสามัญ จำานวน 169,859,929 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพัน 

      เก้าร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ  จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม	ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย

การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ 

บริษัทฯ  ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ  เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้

ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 302 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 104,245,591 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 99.9805 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน - ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 

ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 10 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195 

ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่	12	 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จำานวน	12,000,000	บาท	จากทุนจดทะเบียน		

	 	 1,698,599,290	บาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	1,710,599,290	บาท	โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำานวน		

	 	 1,200,000	หุ้น	สำาหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	มีมูลค่าหุ้นละ	10	บาท

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าเพ่ือรองรับการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่พนักงาน

งวดที่ 3 (ESOP-W3) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำานวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 

1,698,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน 1,710,599,290 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 1,200,000 หุ้น 

สำาหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลค่าหุ้นละ 10 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติท่ีประชุม	ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ  

เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 260 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,975,791 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.7218 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 42 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 269,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.2588 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 10 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำานวน	 1,200,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาทเพื่อ	

	 	 รองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่จะซื้อหุ้นสามัญในแผนค่าตอบแทนพนักงาน	

	 	 ระยะยาว	งวดที่	3	(ESOP-W3)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 12 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็น

ชอบและให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำานวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหาร

และ/หรือพนักงาน (พนักงานระดับ key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว

งวดที่ 3 (ESOP-W3)
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 

ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย

การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำานวน 1,200,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่พนักงาน 

(ESOP-W3) ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 260 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,975,791 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.7218 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 43 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 274,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.2629 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 9 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 15,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0153  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระท่ี	14	  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ	ข้อ	4	ของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน	

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าตามท่ีท่ีประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 12 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4  

ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

จากเดิม

 “ข้อ	4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 1,698,599,290 บาท (หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้า 

      พันสองร้อยเก้าสิบบาท) 

  หุ้นสามัญ จำานวน 169,859,929 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้า 

      ร้อยยี่สิบเก้าหุ้น)”

เป็น

 “ข้อ	4. ทุนจดทะเบียน จำานวน 1,710,599,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบล้านห้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันสอง 

      ร้อยเก้าสิบบาท) 

  หุ้นสามัญ จำานวน 171,059,929 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบ 

      เก้าหุ้น)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 
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ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติท่ีประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 260 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,975,791 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.7218 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 42 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 269,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.2588 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 10 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 20,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0195  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	15	 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ		ข้อ	9	(2)	เรื่อง	การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติและให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว เพื่อรองรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะ

ยาว (ESOP-W3) โดยรายละเอียดมีดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำากัดที่กำาหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 

ของจำานวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญ

แสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 และ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 รวมถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ท่ีได้

ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซ่ึงได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อน้ี”

เป็น

“ข้อ 9 (2) คนต่างด้าวอาจได้มาซึ่งหุ้นสามัญใหม่เกินกว่าอัตราจำากัดที่กำาหนดใน (1) ของข้อบังคับข้อนี้ได้อีกไม่เกินร้อยละ 5.5 

ของจำานวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำาหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะนั้นๆ โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญ

แสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  รวม

ถึงการได้รับหุ้นปันผลหรือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญซึ่งได้หุ้นมาจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ตามใบสำาคัญ

แสดงสิทธิตาม (2) ของข้อบังคับข้อนี้”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ 
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ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็น

ด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติท่ีประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 9 (2) เรื่อง 

การถือหุ้นสามัญโดยคนต่างด้าว ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 257 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 103,972,791 หุ้น คิดเป็น 

  ร้อยละ 99.7189 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 42 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 269,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  

  0.2588 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 13 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 23,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0223  

  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	16	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด

สอบถาม

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมฯ พิจารณา และไม่มีผู้ใดซักถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

 ปิดประชุมเวลา	12:20	น.	

      __________________________________ประธานที่ประชุม

       (นางอนุรัตน์ เทียมทัน)

 ผู้บันทึกการประชุม

    ________________________________ 

  (นายปรมะ เสาวภา)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายจ๊าคส์  ลีออสท์

ตำาแหน่ง : กรรมการ

  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 5 เมษายน 2554

วัน เดือน ปี เกิด : 15 กุมภาพันธ์ 2495

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

ที่อยู่ : 65 Rue Du Moulin D’ Aulne 78720 Senlisse Fremch

คุณวุฒิทางการศึกษา : Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี

ประสบการณ์ทำางาน : 2553 - ปัจจุบัน International Managing Director, Colas Group

  2545 - 2553 Chairman and CEO, SAIPEM SA

  2544 CEO, Bouygues Offshore 

  2539 - 2543 COO, Bouygues Offshore 

  2537 - 2538 Vice President (Africa, North Sea and  

   Mexico), Petromar

  2532 - 2536 Vice President (Africa), Petromar

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : Colas Group

บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556 : คณะกรรมการบริษัท :  2/5 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ : นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 24 กุมภาพันธ์ 2553

วัน เดือน ปี เกิด : 30 กันยายน 2498

อายุ : 58 ปี 

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

ที่อยู่ : 125/28 ซอยร่วมฤดี ซอย 4

  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

                          กรุงเทพฯ  10330

คุณวุฒิทางการศึกษา : M.B.A. Finance, ESCP-EAP

  Bachelor Degree in Math and Science

  International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2553 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน : 2552 - ปัจจุบัน Vice President of Franco Thai Chamber of 

   Commerce - in charge of HR Committee

  2551 - 2552 President of French International School of  

   Bangkok

  2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator,

   FP Coaching to Lead (Thailand)

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : Franco-Pacific Thailand Co., Ltd.

  บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556  : คณะกรรมการบริษัท  : 4/5 ครั้ง

 : คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง

 : คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี : 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ 

อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์ - เลเช่ร์

ตำาแหน่ง : กรรมการบริหาร

  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

  รองกรรมการผู้จัดการ - ต่างประเทศ

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 24 พฤศจิกายน 2554

วัน เดือน ปี เกิด : 16 มีนาคม 2511

อายุ : 46 ปี 

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

ที่อยู่ : 9/1 บ้านนิติคอร์ส ห้อง 502

  ซอยประพันธ์ศักดิ์ ถนนนางลิ้นจี่

  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒิทางการศึกษา : Masters Degree in Public and Maritime Works

  Civil Engineering Option, University of Technology Degree

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2556 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน          : 2554 - ปัจจุบัน Operations Manager, Colas Asia area

  2547 - 2554 Managing Director, Colas South Africa (Pty) Ltd

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำากัด

      บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำากัด

      บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำากัด

      บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำากัด

      บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด

      บริษัท บิทูเมน มารีน จำากัด

      บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำากัด

      บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ จำากัด

      บริษัท เอเชียโคล จำากัด

  บริษัทจดทะเบียน   : ไม่มี 

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556  :  คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  : 4 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายสมจิตต์ เศรษฐิน

ตำาแหน่ง : กรรมการผู้จัดการใหญ่

  กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 29 เมษายน 2537

วัน เดือน ปี เกิด : 22 กันยายน 2495

อายุ : 61 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

  กรุงเทพฯ 10400

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.S. (Business Adm.) Babson College Wellesley, Mass., USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2556 : อบรมหลักสูตร Director  Certification Program (DCP)

  2546 : อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน : 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) 

  2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2529 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร 

   บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2523 - 2529 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายสินเชื่อ 

   ธนาคารเชส แมนฮัตตัน สาขาไทเป 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำากัด

      บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำากัด

      บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำากัด

      บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด

      บริษัท บิทูเมน มารีน จำากัด

      บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำากัด

      บริษัท ทิปโก้ มารีไทม์ จำากัด

  บริษัทจดทะเบียน   : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 2,530,016 หุ้น (1.66%)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556  : คณะกรรมการบริษัท    : 5/5 ครั้ง 

 : คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง 

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 21 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ :  นายโก บัน เฮ็ง

ตำาแหน่ง :  กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 1 กรกฎาคม 2554

วัน เดือน ปี เกิด : 23 กันยายน 2491

อายุ : 65 ปี 

สัญชาติ : สิงคโปร์

ที่อยู่ : 65 Jalan Bumbong Singapore 739880 

คุณวุฒิทางการศึกษา : Post - Graduate Diploma in Business Administration, 

    University of Singapore

  Bachelor’s Degree in Applied Chemistry

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : ไม่มี 

ประสบการณ์ทำางาน          : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ Linc Energy Limited

  2556 - ปัจจุบัน กรรมการ 

   Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.

  2552 - 2556 กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd.

  2546 - ปัจจุบัน ประธาน Singapore Petroleum 

   Venture Private Limited 

  2546 - 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   Singapore Petroleum Company (SPC)

  2543 - ปัจจุบัน กรรมการ Singapore Refining 

   Company Private Limited 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : Linc Energy Limited

        Singapore Petroleum Venture Private  

      Limited

      S ingapore Re f in ing Company   

      Private Limited

      Keppel Infrastructure Holdings  

      Pte. Ltd.

บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี 

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556 :  คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง 

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญอัน

อาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ : นายปานเฉลิม  สุธาธรรม

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2547

วัน เดือน ปี เกิด : 13 เมษายน 2496

อายุ : 60 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

  กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิทางการศึกษา : M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, CT., USA

  B.S. (Accounting), Babson College, Wellesley, MA, USA

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2549 : Audit Committee Program (ACP) 

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

ประสบการณ์ทำางาน : 2530 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญมิตรบิลดิ้ง จำากัด

  2532 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเซเซน จำากัด 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท อาคารบุญมิตร จำากัด

  บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556  : คณะกรรมการบริษัท  : 5/5 ครั้ง

 : คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9  ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำาคัญ 

อันอาจมีผลทำาให้ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระได้รับการแต่งต้ังตามหลักเกณฑ์ข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ดังนี้

1. บุคคลต้องมีคุณสมบัติของกรรมการตรงตามที่กำาหนดไว้ 

2. เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความคิดเห็นโดยใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระและมีจริยธรรม

โดยยึดถือประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักโดยไม่ได้คำานึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ

ตนเอง

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และการกำากับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือ

บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ตามพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

3.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาหรือเป็น 

ผู้มีอำานาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มีผล

ประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน

และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีจะ

ทำาให้ขาดความเป็นอิสระ

3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งมาให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.5 เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆ ที่อาจทำาให้ขาดความเป็นอิสระแก่คณะกรรมการบริษัทฯ

นิยาม	“กรรมการอิสระ”	ของบริษัท	

กำาหนดให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอิสระมีจำานวน 6 ท่าน โดยนิยามของกรรมการอิสระ คือ “ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาหรือเป็นผู้มีอำานาจควบคุม หรือ

เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ  

เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังในด้านการเงินและการบริหารงาน หรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น

ตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่”

จากนิยามดังกล่าวจึงทำาให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท
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บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด	(มหาชน)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	(ESOP-W4)

_______________________________________________________________________________________

1.	 วัตถุประสงค์และความจำาเป็นในการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของ

บริษัทและบริษัทย่อย	(บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	50)

โครงการการเสนอจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers 

และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท

ย่อยของบริษัท เป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารบุคลากรเพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในความสำาเร็จขององค์กร ทั้งเป็นแนวทางใน

การสร้างแรงจูงใจในการทำางาน  

 วัตถุประสงค์ของการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  

มีดังต่อไปนี้ 

• เพ่ือให้รางวัลแก่บุคลากร (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential 

employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย ในการสร้างมูลค่าหุ้น

• เพื่อเพิ่มระดับความเชื่อมโยงของผลงานและรายได้

• เพื่อรักษาบุคลากรที่สำาคัญของบริษัทและบริษัทย่อย

• เพื่อสร้างเสริมให้มีแนวคิดเกี่ยวกับผลงานในระยะยาว

2.	 รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/	

	 หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย	(ESOP-W4)

หัวข้อ รายละเอียด

 1. ประเภทและชนิดของ

  ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุช่ือผู้ถือและไม่สามารถเปลี่ยน

มือได้ 

 2. จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ที่เสนอขาย

1,200,000 หน่วย

 3. จำานวนหุ้นสามัญที่ออกเพ่ือ

รองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ

1,200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.79 ของจำานวนหุ้น

ท่ีเรียกชำาระแล้วท้ังหมดของบริษัท จำานวน 152,580,868 หุ้น ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2557

 4. ราคาเสนอขาย 0 บาทต่อหน่วย

 5. วิธีการจัดสรร จัดสรรโดยตรงให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key  

managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและ

บริษัทย่อย จำานวน ไม่เกิน 60 ราย 

ผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท

และบริษัทย่อย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำาหนดรายช่ือของกรรมการ

บริหารที่จะได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ ในขณะท่ีคณะผู้บริหารระดับสูง (senior 

management committee) จะเป็นผู้กำาหนดรายชื่อของพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ 

Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ที่จะได้รับ

จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและ 

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4
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หัวข้อ รายละเอียด

 6. อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการ

ปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

 7. ราคาใช้สิทธิ 49.41 บาทต่อหุ้น 

ราคาใช้สิทธิเท่ากับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ที่คำานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วง 

น้ำาหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง

ระยะเวลา 15 วันทำาการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 

ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

 8. วันออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

(ESOP-W4) 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มี

อำานาจในการกำาหนดวันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับอนุมัติจาก 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 9. อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 5 ปีนับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

 10. เงื่อนไขการใช้สิทธิ นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการ 

ซื้อหุ้นตามใบสำาคัญแสดงสิทธิได้หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ และ

สามารถใช้สิทธิได้อัตราร้อยละ 100 ของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนได้รับจัดสรร

ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิคร้ังใดจะทำาให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำานวนเต็ม

ของ 1 หน่วยการซ้ือขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ 

(ตลาดหลักทรัพย์กำาหนดให้ 1 หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น) ให้ปัดส่วนท่ีทำาให้เกิด

เศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำาหนดการใช้สิทธิใดๆ 

หากครบกำาหนดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิ

จะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

 11. ระยะเวลาการใช้สิทธิ กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน สามารถแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน 

(หลังจากปีที่ 3 นับจากวันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ) ในทุกวันทำาการสุดท้ายของเดือน

มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

สำาหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ตรงกับวันครบกำาหนดอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหาก

วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำาการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวันทำาการสุดท้ายก่อนวันครบ

กำาหนดอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ

12. ระยะเวลาแจ้งความจำานง 

ในการใช้สิทธิ

กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

จะต้องแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 

15.30 น. ในทุกวันทำาการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วัน ก่อนวันกำาหนดการใช้สิทธิ

ในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซ่ึงผู้ถือใบสำาคัญ

แสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำาหนดการใช้สิทธิ

ครั้งสุดท้าย

13. ตลาดรองของใบสำาคัญ

  แสดงสิทธิ

- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4
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14. ตลาดรองของหุ้นสามัญ

  ที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะนำาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

15. สิทธิผลประโยชน์อื่น หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะมีสิทธิและสภาพหุ้น

เท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

16. เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

การใช้สิทธิ

เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขของการปรับสิทธิ

เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ระบุในประกาศสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เป็นผู้พิจารณากำาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการ

เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

17. เงื่อนไขอื่น ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำานาจ

ในการกำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำาคัญแสดงสิทธินี้  

การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการ

ต่างๆที่จำาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำาคัญแสดงสิทธิและการออกเสนอขายใบ

สำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ 

แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    

3.	 หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ

3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers 

และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทย่อย ภายในระยะเวลา 1 ปี

นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W4)

3.2 ใบสำาคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ หรือในกรณีที่มีใบสำาคัญแสดง 

สิทธิใดๆ ที่ไม่ได้มีการจัดสรร เมื่อพ้นระยะเวลาการเสนอขายในกรณีใดๆ ดังกล่าว ให้ถือว่าใบสำาคัญแสดง 

สิทธินั้นถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

3.3 รายชื่อกรรมการที่จะได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิและจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้กรรมการ

แต่ละราย

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง

จำานวนใบสำาคัญ	

แสดงสิทธิที่ได้รับ	

จัดสรร	(หน่วย)

จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ

จัดสรรต่อจำานวนใบสำาคัญแสดง

สิทธิทั้งหมด	(ร้อยละ)

1. นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการบริหาร ไม่เกิน 60,000 ไม่เกิน ร้อยละ 5

2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการบริหาร ไม่เกิน 60,000 ไม่เกิน ร้อยละ 5

3. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร ไม่เกิน 60,000 ไม่เกิน ร้อยละ 5

4. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร ไม่เกิน 60,000 ไม่เกิน ร้อยละ 5

5. นายอูกส์ เดอชองส์ กรรมการบริหาร ไม่เกิน 60,000 ไม่เกิน ร้อยละ 5

6. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร ไม่เกิน 60,000 ไม่เกิน ร้อยละ 5
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3.4 ไม่มีกรรมการบริหารและพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High 

potential employees)) ที่ได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ทั้งหมด

        - ไม่มี –

3.5 คุณสมบัติของกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิมีดังนี้

  (ก) มีสถานะเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ได้แก่ พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่ม ี

 ศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ

(ข) จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำาเป็นต้องมีจำานวน

เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำาแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ความสามารถ ผลงาน ประสิทธิภาพ

และการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและในปัจจุบัน รวมถึงศักยภาพและประโยชน์ที่จะทำาให้แก่บริษัทในอนาคต

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กำาหนด (1) รายช่ือกรรมการบริหารที่จะได้

รับจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่จำาเป็นเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย 

รวมถึงการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารครั้งนี้ (3) จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรร

ให้แก่กรรมการบริหาร ในขณะท่ีคณะผู้บริหารระดับสูง (senior management committee) จะเป็นผู้กำาหนด

เง่ือนไขในลักษณะดังกล่าวข้างต้นสำาหรับพนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง  

(High potential employees) 

 3.6 เงื่อนไขสำาหรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ

(ก) ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสภาพเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ 

จำากัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย ในวันกำาหนดการใช้สิทธินั้นๆ

(ข) เงื่อนไขที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพเป็นกรรมการบริหารหรือพนักงานในกรณีต่างๆ ดังนี้   

กรณี การดำาเนินการ

พิการ • ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำาหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที
• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้

ตามกรณีปกติทั่วไป

เสียชีวิต • ใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงกำาหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันทีโดยผู้รับผลประโยชน์
• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้

ตามกรณีปกติทั่วไปโดยผู้รับผลประโยชน์

เกษียณอายุ • ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำาหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที 
• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้

ตามกรณีปกติทั่วไป

การสิ้นสภาพการจ้างงาน	
โดยมีเหตุให้ออก

• ผู้บริหารจะกำาหนดวิธีดำาเนินการตามความเหมาะสม 

ลาหยุดในกรณีพิเศษ
(ได้รับหรือไม่ได้รับค่าจ้าง)

• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ถึงกำาหนดใช้สิทธิแล้ว สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ตามกรณีปกติ
ทั่วไป

• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำาหนดใช้สิทธิ จะถึงกำาหนดใช้สิทธิแปลงสภาพตามกรณี
ปกติทั่วไป

• ในปีที่ลา จำานวน Warrant ที่ให้จะถูกคำานวณใหม่ตามสัดส่วนวันที่ทำางาน
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กรณี การดำาเนินการ

การสิ้นสภาพการจ้างงาน	
เนื่องด้วยการลดพนักงาน

• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำาหนดใช้สิทธิให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที 
• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วัน 

หลังจากสิ้นสภาพการจ้างงานหรือสิ้นอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

ลาออก • ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ถึงกำาหนดใช้สิทธิให้หมดสภาพ
• ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้แล้ว ต้องใช้สิทธิภายใน 90 วัน 

หลังจากสิ้นสภาพการจ้างงาน หรือสิ้นอายุใบสำาคัญแสดงสิทธิ แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

3.7 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเน่ืองมาจากการออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบต่อราคาของ

หุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

3.7.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

 การเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย 

จำานวน 1,200,000 หน่วย จะไม่ทำาให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็นราคาตลาด ซ่ึงคำานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ำาหนัก

ของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำาการติดต่อกันก่อนวันที่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2557 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและ

เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

3.7.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรรแก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน

เพื่อซื้อหุ้นสามัญที่จัดไว้รองรับจำานวน 1,200,000 หุ้น จะมีผลทำาให้ส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออก

เสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงอัตราร้อยละ 0.78 ของส่วนแบ่งกำาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือ 

หุ้นเดิม โดยคำานวณเปรียบเทียบกับจำานวนหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้ว จำานวน 152,580,868 หุ้น  

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

 - Control Dilution

    Control Dilution = จำานวนหุ้นรองรับ ESOP-W4 

    (จำานวนหุ้นที่ชำาระแล้ว + จำานวนหุ้นรองรับ ESOP-W4)

   = 1,200,000 

          (152,580,868 + 1,200,000)

   = 0.78%

3.8 ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน (ถ้ามี)

 นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล (ถ้ามี) และมูลค่าของหุ้น) ซึ่ง

เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยการจัดสรร 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ดังกล่าวคือ เป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานอย่าง 

เต็มความสามารถ อันจะเพิ่มมูลค่าหุ้นของกิจการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

3.9  สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น 

 การออกใบสำาคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือ

พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น

ซ่ึงถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำาคัญ

แสดงสิทธิในครั้งนี้

3.10 ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน

 บริษัทไม่มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่

จัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในครั้งนี้แต่อย่างใด
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

1.	เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำาตัวประชาชน บัตรประจำาตัวข้าราชการ  

  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

   ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

  2.2 สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

  2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

    

นิติบุคคล

 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

  1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

  1.2 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

   (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจกระทำาการแทน 

   นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

  2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง 

   ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

  2.2 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

   (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำานาจกระทำาการ 

   แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

  2.3 สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรอง 

   สำาเนาถูกต้อง

  2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง 

หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

  3.1 หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

  3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 
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 ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล

2.	วิธีการมอบฉันทะ

 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำาหนดไว้   

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบ

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

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำาเนินการดังนี้

 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

  1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

  1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็น 

   ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ  

   ข หรือ แบบ ค)

 2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

  คนใดคนหน่ึง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่านเดียวให้เป็น 

  ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 3. ปิดอากรแสตมป์ จำานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและม ี

  ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษัทได้อำานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลง 

  ทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ 

  เอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และ

ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำานวนที่ตนถืออยู่ได้ 

เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

3.	การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือ ต้ังแต่เวลา 8.00 น.  

เป็นต้นไป ในวันศุกร์ท่ี 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน  

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4.	การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

 1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลง 

  คะแนนเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนน 

  เป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

 2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง

คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5
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ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม

2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่

กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลง

คะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องน้ัน 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได้ เว้นแต่

เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

       

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายปานเฉลิม สุธาธรรม

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2547

วัน เดือน ปี เกิด : 13 เมษายน 2496

อายุ : 60 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

  กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.S. (Accounting), Babson College, Wellesley, Mass., USA

  M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, Conn., USA 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2549 : Audit Committee Program (ACP) 

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

ประสบการณ์การทำางาน : 2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

  2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2530 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จำากัด

  2532 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยเซเซน จำากัด 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท อาคารบุญมิตร จำากัด

  บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556

 : คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง

 : คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9 ครั้ง 

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7,8 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายนิพนธ์  สุทธิมัย

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  ประธานกรรมการตรวจสอบ

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2549 

วัน เดือน ปี เกิด : 19 เมษายน 2501

อายุ : 56 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 99/167 หมู่บ้านพฤษชาติ ซอย 13

  รามคำาแหง 118 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

คุณวุฒิทางการศึกษา : Licence de Droit (Law), Universite de Droit, Lyon, France

                                           Master in Operational Research, London School of Economics, UK

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2549 : Director  Accreditation Program (DAP)

  2549 : Audit Committee Program (ACP) 

ประสบการณ์การทำางาน : 2556 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

   บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำากัด (มหาชน)

  2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

  2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2548 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำากัด

  2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จำากัด

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ไทยแอร์คาโก จำากัด

     บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จำากัด

  บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556

 : คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง                                                     

 : คณะกรรมการตรวจสอบ : 8/9 ครั้ง 

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 8 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายนพพร  เทพสิทธา
ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ
  กรรมการตรวจสอบ
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2555 
วัน เดือน ปี เกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2497
อายุ : 59  ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 110/24 ซอยลาดพร้าว 18 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว 
  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
คุณวุฒิทางการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  2548 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar 
ประสบการณ์การทำางาน : ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
   - กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)
   - กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
   - ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และ ประธาน 
    คณะกรรมการ Global Logistics/สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ 
    แห่งประเทศไทย
   - กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่ง 
    ด้วยรถบรรทุก และคณะกรรมการกำากับการศึกษาโครงการ 
    ส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
    กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม
   - ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน  (Council On  
    Supply Chain Management Professional Thailand  
    Roundtable)
  2547 - 2554
   กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโสการจัดส่ง 
         บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
  บริษัทจดทะเบียน  : บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน) 
                                                                  บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556 : คณะกรรมการบริษัท : 5/5 ครั้ง
 : คณะกรรมการตรวจสอบ : 8/9 ครั้ง 
 : คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน : 5/5 ครั้ง
จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 13  พฤษภาคม 2556 

วัน เดือน ปี เกิด : 14  พฤษภาคม 2496

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ท่ีอยู่ : 21/51 ถนนบางขุนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.A., Business Administration, Yokohama National 

  University, Japan

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำางาน : 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

   บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน) 

  2541 - 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทยธนาคาร จำากัด (มหาชน)

  2536 - 2551 ประธานกรรมการ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย

   ธนกิจ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

  บริษัทจดทะเบียน : บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน) 

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2556 : คณะกรรมการบริษัท   : 2/2 ครั้ง

 : คณะกรรมการตรวจสอบ   : 6/6 ครั้ง 

 : คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี : 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการ : 1 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 7

หมวดที่	4	คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำาแหน่ง

 (2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวน 

  หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

 (3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง 

  ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับ 

  การเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการ 

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่	5	การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ

จำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ 

การประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ

ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือ

หุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุม

ไม่น้อยกว่าสามวัน

 

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหน่ึง ต้องต้ังอยู่ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำานักงานแห่งใหญ่ หรือสำานักงานสาขาของบริษัท หรือ

จังหวัดใกล้เคียง
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ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

 การมอบฉันทะให้ทำาเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม

ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง 

  เท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี 

  สิทธิออกเสียงลงคะแนน

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

  (ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบ 

   หมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไร- 

   ขาดทุนกัน

  (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำาปีของ 

   ผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุนและ 

   แผนการจำาหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีท่ีการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทดังกล่าวมี 

   มูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำานวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ ใดๆ ตามที่ได้รับอนุมัติ 

   ไว้แล้ว

(จ) การอนุมัติแผนการดำาเนินธุรกิจประจำาปี แผนการทางธุรกิจประจำาปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไป

ประจำาปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของ

แผนการดำาเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่

แผนการดำาเนินธุรกิจประจำาปี แผนการทางธุรกิจประจำาปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำาปี และ/

หรือในกรณีท่ีการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำาเนินธุรกิจ แผนการ

ทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการ

บริษัทไว้แล้ว

(ฉ) การอนุมัติการเข้าทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตก

ลงใดๆ ซึ่งได้ทำาขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นในกรณีที่การเข้า

ทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว ได้

รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ดี หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 7
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดให้การเข้าทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ช) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อย

ของบริษัทหรือในนิติบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออก

เสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังนี้

 (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

 (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

 (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร

 (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 (6) กิจการอื่นๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 7
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