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วันที่ 4 มีนาคม 2556 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2556 (“ที่ประชุมผูถือหุน”) 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
ส่ิงที่สงมาดวย  
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 
2. รายงานประจําป 2555 พรอมงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแลวของบริษัทฯ สําหรับป 

2555 ในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) 
3. ประวัติกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ และท่ีจะถูกเสนอช่ือกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง  
4. รายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกพนักงานสําหรับแผนคาตอบแทนพนักงาน

ระยะยาว (ESOP-W3) 
5. เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง

ลงคะแนน) 
6. หนังสือมอบฉันทะ พรอมขอมูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
7. ขอบังคับบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
8. แผนท่ีสถานที่ประชุม 
 
 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ไดมีมติเรียกประชุมผูถือหุนสามัญประจําปคร้ังที่ 1/2556 
ในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.  ณ สํานักงานใหญ หองประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก 118/1 ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนดังนี้ 
 
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 
 
ความเปนมา: บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 แลว
เสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนดตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย พรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 ประชุมเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2555  
 
การลงคะแนน: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําป 2555 
 
ความเปนมา: บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมาและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญที่เกิดข้ึนระหวางป 2555 ซ่ึงปรากฏใน
รายงานประจําป 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 และไดเผยแพรไวในเว็บไซต www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบรายงานประจําป 2555  
 
การลงคะแนน: ไมมีการออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบแลว ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 
ความเปนมา: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา112 และมาตรา113 ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการ
ตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯท่ีผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบแลว ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ง
ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป 
ซึ่งไดแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ซึ่งไดแสดงอยูในรายงาน
ประจําป 2555 ที่สงไปยังผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
 
การลงคะแนน: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระท่ี 4  พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป 2556 
 
ความเปนมา: มีการเสนอแผนการลงทุนประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 2,538.33 ลานบาท และเสนอแผนการจําหนายทรัพยสิน
ประจําป 2556 เปนจํานวนเงิน 328.0 ลานบาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป 2556 ดังกลาว 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผลประจําป 2555 
 
ความเปนมา: ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่ง
ไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 3

 

นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละงวดบัญชี ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาว จะข้ึนกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอกําหนดใน
สัญญาตางๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติดังนี้  

- การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป รอยละ 5 เปนจํานวนเงิน 25 ลานบาท ไวเปนทุนสํารองตามที่กฎหมายกําหนดโดย ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯมีจํานวน 140.50 ลานบาท 

- งดจายเงินปนผลประจําป 2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯมีการกูยืมเงินกับทางธนาคารอยูในระดับสูง 
และมีการปรับปรุงโรงกลั่นยางมะตอยในประเทศมาเลเซียอยางตอเนื่อง บริษัทฯจึงจําเปนท่ีจะตองนําผลกําไรมาใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในป 2556 
 

การลงคะแนน: เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 
 
ความเปนมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชี
และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  
 
6.1 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 
 ในป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชี
ของบริษัทฯและบริษัทยอย และไดพิจารณาเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชีทุกๆ 3-5 ป เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเนื่องจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงและได
ปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีมาเปนเวลา 8 ป คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบแตงต้ัง 
ผูสอบบัญชีตามรายช่ือดานลางนี้ ทําหนาที่สอบบัญชีประจําป 2556  

1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ 
2. นายเติมพงษ  โอปนพันธุ        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ 
3. นายกฤษดา เลิศวนา       ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 

 
 ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทานดังกลาว ไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร 
หรือผูถือหุนรายใหญแตอยางใด 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีดังกลาวจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
เปนผูสอบบัญชีสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ  
 
การลงคะแนน: เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
6.2 พิจารณาและอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2556 
 คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติคาสอบบัญชีรายปจํานวนเงิน 1.97 ลานบาทโดยเพ่ิมข้ึนจากป 2555 จํานวน 70,000 บาท 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสม ทั้งนี้คาสอบบัญชีนี้ไมรวมคาบริการอ่ืนท่ีจะเกิดข้ึนในป 2556 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2556 จํานวนเงิน 1.97 ลานบาท 
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การลงคะแนน: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจําป 2556 
 
ความเปนมา: คณะกรรมการบริษัทฯ ไดทําการสํารวจและพิจารณาอัตราคาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯประจําป 2555 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และมีความเห็นใหเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนถึงคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยในป 2556 ดังนี้    
 
7.1   คาตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจําป 2556 
      กรรมการบริษัทฯทั้งคณะและกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนสูงสุดคงที่ประจําป 2556 รวมเปนเงนิ 4.64 ลานบาท
ตามตารางดานลาง 
 
คาตอบแทนคงท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ ในป 2556 
 

ตําแหนง จํานวน 2555 2556 
ประธานคณะกรรมการบริษัท 1 400,000 400,000 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 360,000 400,000 
กรรมการตรวจสอบ    ( 3 x 320,000 บาท ) 3 864,000 960,000 
กรรมการอิสระ         ( 6 x 200,000 บาท ) 6 1,200,000 1,200,000 
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ( 8 x 200,000 บาท ) 8 1,600,000 1,600,000 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน        ( 4 x 20,000 บาท ) 4 80,000 80,000 

รวม 4,504,000 4,640,000 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจําป 
2556 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม
ดวยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
 
7.2   คาตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแกคณะกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 
      ในกรณีที่บริษัทฯมีกําไร อนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะไดรับคาตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไมเกิน 1 เทาของ
คาตอบแทนแบบคงท่ีรวมประจําปที่คณะกรรมการบริษัทฯไดรับท้ังป (ไมรวมคาตอบแทนของกรรมการชุดยอย) โดยข้ึนอยูกับ
การพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการแบบผันแปรใหกับคณะกรรมการ
บริษัทฯทั้งคณะ สําหรับผลการดําเนินงานในป 2556 ในกรณีที่บริษัทฯมีกําไร  
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม
ดวยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เปนผูถือหุนและมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  
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วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
ความเปนมา: ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดใหกรรมการตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 ทานดังนี้ 

1. นายแอรฟเว  เลอบุค   กรรมการ  
2. นายจาคส มารเซล ปาสตอร  กรรมการบริหาร  

     กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
3. นายสิทธิลาภ  ทรัพยสาคร  กรรมการบริหาร 
4. นายชัยวัฒน  ศรีวรรณวัฒน   กรรมการผูจัดการ 

 
 บริษัทฯไดแจงใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตาม
วาระประจําป 2556 ในระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 โดยการแจงขาวในระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งในคร้ังนี้ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติเลือกต้ังกรรมการ 4 ทาน คือ นายแอรฟเว เลอบุค นายจาคส มารเซล  
ปาสตอร นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร และ นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่งเพ่ือความ
ตอเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกทานเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณทางธุรกิจเปนท่ียอมรับและมี
สวนรวมในความสําเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3  
 
การลงคะแนน: ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการไวดังนี้ 

1) ใหที่ประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตําแหนง 
2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละตําแหนงนั้น ใหผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับ

จํานวนหุนที่ตนถืออยู  โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 
3) ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละตําแหนง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและเปนผูที่ไดรับคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม
ดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ (กรรมการที่เปนผูถือหุนไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับการกลับเขามาเปนกรรมการของตนเอง) 

 
 
วาระที่ 9   พิจารณาและอนุมัติโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) 
 
ความเปนมา: ส่ิงที่ทาทายของหลายๆ บริษัท รวมถึงบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) คือการรักษาพนักงานและผูบริหาร
ที่มีศักยภาพสูงใหทํางานกับบริษัทฯเปนระยะเวลานาน และเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวโครงการคาตอบแทนพนักงาน
ระยะยาวจึงเปนส่ิงสําคัญในการกระตุนและจูงใจกรรมการผูบริหารและ/หรือพนักงาน  ที่มีความสามารถเหลานี้ ทํางานทุมเทเพื่อ
บริษัทฯ รายละเอียดการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกพนักงาน (ESOP-W3) ซ่ึงเปนงวด
ที่ 3 หลังจากท่ีออกใหพนักงานเปนงวดท่ี 2 ซึ่งไดรับการอนุมัติจากผูถือหุนในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ครั้งที่ 
1/2555 ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริษัทฯกําหนดวันออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงาน รวมถึงเงื่อนไขที่เกี่ยวของหลังจากไดรับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ่ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W3) เนื่องจากโครงการ
ดังกลาวมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะการแขงขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเดนในปจจุบัน รวมถึงที่ประชุม
ควรอนุมัติใหประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัททีจัดสรรใหแกพนักงาน
และเงื่อนไขที่เกี่ยวของ 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเอง และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน กรรมการท่ีเปนผูถือหุนและมีสิทธ์ิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯในโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาวน้ีไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  
 
 
วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,700,437,290 บาท เปนทุนจดทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดย
ลดหุนสามัญ จํานวน 183,800 หุน มูลคาที่ตราไว 10 บาท จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญงวดที่ 1 และ 2 
(ESOP-W1, ESOP-W2) 
 
ความเปนมา: เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระท่ี 9 ดานโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที ่3 (ESOP-W3) ซึ่งพระราชบัญญติั 
บริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดใหบริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในสวนท่ียังจัดสรรไมครบกอนที่จะเพ่ิมทุนจดทะเบยีน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,700,437,290 บาท เปนทุนจด
ทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดยลดหุนสามัญ จํานวน 183,800 หุน มูลคาท่ีตราไว 10 บาท จากการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญงวดท่ี 1 และ 2 (ESOP-W1, ESOP-W2) 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 11   พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
ความเปนมา: เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระที่ 10 โดยการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้ 
 
จากเดิม 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน    จํานวน  1,700,437,290   บาท   (หนึ่งพันเจ็ดรอยลานสี่แสนสามหม่ืนเจ็ด 
      พันสองรอยเกาสิบบาท)   
 หุนสามัญ จํานวน     170,043,729  หุน     (หนึ่งรอยเจ็ดสิบลานสี่หม่ืนสามเจ็ดรอย           
      ยี่สิบเกาหุน)” 
เปน 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน    จํานวน  1,698,599,290  บาท   (หนึ่งพันหกรอยเกาสิบแปดลานหาแสนเกา 
       หม่ืนเกาพันสองรอยเกาสิบบาท) 

  หุนสามัญ จํานวน    169,859,929  หุน     (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนหาหม่ืนเกา 
      พันเการอยยี่สิบเกาหุน)” 
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1/2555 ตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4 และคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริษัทฯกําหนดวันออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรใหแกพนักงาน รวมถึงเงื่อนไขท่ีเก่ียวของหลังจากไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาวนี้ (ESOP-W3) เนื่องจากโครงการ
ดังกลาวมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะการแขงขันของบุคลากรที่มีความสามารถโดดเดนในปจจุบัน รวมถึงที่ประชุม
ควรอนุมัติใหประธานคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัททีจัดสรรใหแกพนักงาน
และเงื่อนไขที่เกี่ยวของ 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเอง และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน กรรมการที่เปนผูถือหุนและมีสิทธ์ิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯในโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาวน้ีไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  
 
 
วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,700,437,290 บาท เปนทุนจดทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดย
ลดหุนสามัญ จํานวน 183,800 หุน มูลคาที่ตราไว 10 บาท จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญงวดที่ 1 และ 2 
(ESOP-W1, ESOP-W2) 
 
ความเปนมา: เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระท่ี 9 ดานโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที ่3 (ESOP-W3) ซึ่งพระราชบัญญติั 
บริษัทมหาชนจํากัดไดกําหนดใหบริษัทมหาชนลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในสวนท่ียังจัดสรรไมครบกอนท่ีจะเพ่ิมทุนจดทะเบยีน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,700,437,290 บาท เปนทุนจด
ทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดยลดหุนสามัญ จํานวน 183,800 หุน มูลคาท่ีตราไว 10 บาท จากการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญงวดท่ี 1 และ 2 (ESOP-W1, ESOP-W2) 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 11   พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  
 
ความเปนมา: เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระที่ 10 โดยการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้ 
 
จากเดิม 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน    จํานวน  1,700,437,290   บาท   (หนึ่งพันเจ็ดรอยลานสี่แสนสามหม่ืนเจ็ด 
      พันสองรอยเกาสิบบาท)   
 หุนสามัญ จํานวน     170,043,729  หุน     (หนึ่งรอยเจ็ดสิบลานสี่หม่ืนสามเจ็ดรอย           
      ยี่สิบเกาหุน)” 
เปน 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน    จํานวน  1,698,599,290  บาท   (หนึ่งพันหกรอยเกาสิบแปดลานหาแสนเกา 
       หม่ืนเกาพันสองรอยเกาสิบบาท) 

  หุนสามัญ จํานวน    169,859,929  หุน     (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนหาหม่ืนเกา 
      พันเการอยยี่สิบเกาหุน)” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนนี้ 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนทีม่าประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 12   พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
1,698,599,290 บาท เปนจํานวนทุนจดทะเบียนใหม 1,710,599,290 บาท โดยการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 
1,200,000 หุน สําหรับโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลคาหุนละ 10 บาท 
 
ความเปนมา: เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระที่ 9 สําหรับโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) โดย
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 12,000,000 บาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 12,000,000 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,698,599,290 บาท เปนจํานวนทุนจดทะเบียนใหม 1,710,599,290 บาท โดยการจัดสรรหุนสามัญ
ใหมจํานวน 1,200,000 หุน สําหรับโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลคาหุนละ 10 บาท 
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที ่13 พิจารณาและอนมัุติการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในแผนคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที ่3 (ESOP-W3) 
 
ความเปนมา: เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระที่ 12 ในการจัดสรรหุนสามัญใหมสําหรับโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุนสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกพนักงาน (ESOP-W3) จํานวน 1,200,000 หุน  
 
ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
10 บาท 
 
การลงคะแนน: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 14   พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
 
ความเปนมา: เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระที่ 12 โดยการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ มีดังนี้ 
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จากเดิม 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน    จํานวน    1,698,599,290  บาท  (หนึ่งพันหกรอยเกาสิบแปดลานหาแสนเกา 

                หมื่นเกาพันสองรอยเกาสิบบาท) 
 

  หุนสามัญ จํานวน    169,859,929 หุน    (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานแปดแสนหาหมื่นเกา 
      พันเการอยยี่สิบเกาหุน)” 

เปน 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน    จํานวน    1,710,599,290  บาท  (หนึ่งพันเจ็ดรอยสิบลานหาแสนเกาหมื่นเกา 
     พันสองรอยเกาสิบบาท) 

 หุนสามัญ จํานวน    171,059,929 หุน    (หนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดลานหาหมื่นเกาพันเกา 
     รอยยี่สิบเกาหุน)” 
 
ความเหน็คณะกรรมการ: ที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบรษิัทฯ ใหสอดคลองกับการเพิม่ทุนจด
ทะเบียน  
 
การลงคะแนน: เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเอง และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
 
วาระที่ 15  พิจารณาและอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9 (2) เรื่อง การถือหุนสามัญโดยคนตางดาว 
 
ความเปนมา: แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9 (2) เร่ือง การถือหุนสามัญโดยคนตางดาว เพ่ือรองรับโครงการคาตอบแทน
พนักงานระยะยาว (ESOP-W3) โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
 
จากเดิม 
 “ขอ 9 (2)  “คนตางดาวอาจไดมาซึ่งหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดที่กําหนดใน (1) ของขอบังคับขอนี้ไดอีกไม
เกินรอยละ 5.5 ของจํานวนหุนสามัญท่ีไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหม
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทใหแกผูถือหุนและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2554 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2554 และ คร้ังที่ 1/2555 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2555  รวมถึงการไดรับหุนปนผลหรือหุน
สามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดหุนมาจากการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของ
ขอบังคับขอน้ี” 
 
เปน 
 “ขอ 9 (2)  “คนตางดาวอาจไดมาซ่ึงหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดท่ีกําหนดใน (1) ของขอบังคับขอนี้ไดอีกไมเกิน
รอยละ 5.5 ของจํานวนหุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทใหแกผูถือหุนและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2554 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2554 คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2555 และคร้ังที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2556
รวมถึงการไดรับหุนปนผลหรือหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซ่ึงไดหุนมาจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของขอบังคับขอนี้ ” 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 1

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่1/2555 

วันศุกรที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ หองประชุมสํานักงานใหญ ชั้น 5 

____________________________________________________________________________________________ 
 
 ประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.  ณ สํานักงานใหญ หองประชุมช้ัน 5 
(Auditorium) อาคารทิปโก 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางอนุรัตน 
เทียมทัน ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในท่ีประชุมฯ 
 

ประธานฯ ไดเปดประชุมและแจงตอที่ประชุมฯวามีผูถือหุนมาประชุมในขณะเปดการประชุม 
 ดวยตนเอง 86 ราย ถือหุนรวมกัน 4,226,735 หุน คิดเปนรอยละ 2.7708 
 โดยผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 96 ราย ถือหุนรวมกัน 92,365,644 หุน คิดเปนรอยละ 60.5486 
 โดยการมอบฉันทะทางไปรษณียใหกรรมการอิสระ (นายพหล จินดากุล นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ

นายปานเฉลิม สุธาธรรม) มาประชุมและออกเสียงแทนจํานวน 57 ราย ถือหุนรวมกัน 7,469,592 หุน คิดเปน
รอยละ 4.8965 

 รวมผูเขาประชุมท้ังส้ิน 239 ราย ถือหุนรวมกัน 104,061,971 หุน คิดเปนรอยละ 68.2159 ของจํานวนหุนของบริษัทฯ 
ที่จําหนายไดทั้งหมด (บริษัทฯ มีผูถือหุนจํานวนทั้งสิ้น 6,059 ราย จํานวนหุนทั้งส้ิน 152,548,068 หุน) ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับขอ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูมอบฉันทะ
มาประชุมไมนอยกวา 25 คนและถือหุนรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมด 

 
ประธานฯ กลาวแนะนํากรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเจาหนาที่ที่เก่ียวของท่ีเขารวม

ประชุมดังนี้  
 
กรรมการที่มาเขารวมประชุม 

1.   นางอนุรัตน เทียมทัน   ประธานกรรมการ 
2.   นายพหล จินดากุล   กรรมการอิสระ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3.   นายสมจิตต เศรษฐิน   กรรมการผูจัดการใหญ 
        กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4.   นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน  กรรมการผูจัดการ 
 
กรรมการอิสระที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

5.   นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการอิสระ 
      ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
      กรรมการตรวจสอบ 

6.   นายปานเฉลิม สุธาธรรม  กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 

7.   นายนิพนธ สุทธิมัย   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการอ่ืนๆ ที่มาเขารวมประชุม 
8.   นางแอนน แมรี มารเชท  กรรมการอิสระ 
9.   นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร  กรรมการบริหาร 
10.  นายจาคส ปาสตอร   กรรมการบริหาร 

      กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
11.  นายอูกส เดอชองส   กรรมการบริหาร 
12.  นายโก บัน เฮ็ง   กรรมการอิสระ 

 
กรรมการที่ไมสามารถมาเขารวมประชุม 

13.  นายแอรฟเว เลอ ยุค   กรรมการ 
14.  นายจาคส ลีออสท   กรรมการ 
15.  นายเอ็มมานูเอล แชร   กรรมการบริหาร 

 
เลขานุการบริษัท 

1. นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร 
 
ตัวแทนของผูสอบบัญชีและผูบันทึกรายงานประชุม 

1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน และ นางสาวณัฐมน อิงคประดิษฐ 
ตัวแทนผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

2. นางสาวอังสุมา มนตเทียนเกษม และนางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ 
ผูบันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ฮันตัน แอนด วิลเล่ียมส (ไทยแลนด) จํากัด 

 
เปดประชุมเวลา 10:00 น. 

 
ประธานฯแจงใหที่ประชุมฯทราบวาการประชุมในคร้ังนี้ไดมีการบันทึกวีดีทัศนไวเพ่ือการอางอิงและไดแจงถึงวิธีปฏิบัติ

ในการออกเสียงในการประชุมวา บริษัทฯ ไดเตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพ่ือประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน
ดวยคอมพิวเตอร ซึ่งไดมอบใหผูถือหุนไวใชในการออกเสียง โดยมีชองใหลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบดวย “เห็นดวย” “ไม
เห็นดวย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไมเห็นดวยและบัตรท่ีลงคะแนนงดออกเสียง
เพ่ือใหไดคะแนนเสียงที่เห็นดวยซึ่งจะนับจากจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมหักดวยคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและคะแนน
เสียงที่งดออกเสียง 

 
ในการลงคะแนนเสียง ขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามท่ีตองการ แลวลงลายมือช่ือกํากับดวย 

สําหรับผูที่รับมอบฉันทะมาโดยมีการลงคะแนนเสียงไวเสร็จเรียบรอยแลว ไมตองสงบัตรลงคะแนน 
 
การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวย และบัตรลงคะแนนท่ีงดออกเสียง สวนบัตร

ลงคะแนนท่ีเห็นดวย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุม 
 
การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุน เปน 1 เสียง ในการนับคะแนนมีนายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายปานเฉลิม 

สุธาธรรม และนายนิพนธ สุทธิมัย กรรมการอิสระ เปนพยานในการนับคะแนนรวมกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ ในการประชุมฯ 
คร้ังนี้ ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือวาเปนมติของท่ีประชุมฯ นั้น จะตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในวาระเฉพาะบางวาระ จะตองไดรับคะแนนที่ไดระบุไวในวาระนั้นๆ  
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ประธานฯไดแจงตอที่ประชุมฯวาในระหวางวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 บริษัทฯไดแจงให 
ผูถือหุนทราบวาผูถือหุนสามารถเสนอวาระเพ่ิมเติมไดโดยผานในระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต
ของบริษัทฯ แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใดใหคณะกรรมการพิจารณาบรรจุเปนวาระเพิ่มเติมในชวงเวลาดังกลาว 

 
ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้   

 
วาระที่ 1   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2554 

 
บริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 แลว

เสร็จในกําหนดเวลา 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามขอบังคับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2554 และได
จัดสงสําเนาของรายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว โดยท่ีรายงานการประชุมดังกลาว
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมฯเพ่ือพิจารณารับรอง
ในการประชุมคร้ังนี้ 
  

ประธานฯไดสอบถามท่ีประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามหรือแกไขในเร่ืองตามวาระน้ีหรือไม ทั้งนี้ 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามหรือประสงคจะแกไขเร่ืองตามวาระนี้ ประธานฯจึงเสนอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมฯ วาในวาระนี้มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 31,900 

หุน รวมเปนผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 249 ราย ถือหุนรวมกัน 104,093,871 หุน 
 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมฯ วา จํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2554 
ดังกลาวตามท่ีเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 247 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,091,371 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9976 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุน - หุน คิดเปนรอยละ - ของจํานวน
หุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 2 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 2,500 หุน คิดเปนรอยละ 0.0024 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 2   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2554 
 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 
2554 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไวในเว็บไซต www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯแลว  
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ประธานฯไดขอใหกรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) รายงานผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของ
บริษัทฯ ประจําป 2554 มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้  

 
รายการ 2554 (ลานบาท) 2553 (ลานบาท) 
รายไดจากการขายและการบริการ  22,304 25,791 
กําไรข้ันตน  1,215 1,616 
คาใชจายในการขายและบริหาร  714 679 
คาใชจายอ่ืน/(รายไดอ่ืน)  (103) (493) 
กําไรจากการดําเนินงาน 604 1,430 
กําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษี และคาเสื่อมราคา  1,395 1,837 
คาใชจายทางการเงิน  238 281 
ภาษีเงินได  88 119 
คาชดเชยรับจากขอเรียกรองคาเสียหาย 609 0 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 34 5 
กําไรสุทธิที่เปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 15 (27) 
กําไรสุทธิของกลุมบริษัท  736 1,008 

 
กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดอธิบายเพิ่มเติมวารายไดจากการขายของป 2554 นั้นลดลงจากป 

2553 ประมาณรอยละ 13.5 เนื่องจากยอดขายท่ีลดลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ยอดขายภายในประเทศลดลงเกิดจาก
เหตุการณน้ําทวมภาคใตเมื่อเดือนเมษายน และภาคกลางและภาคเหนือเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ยอดขายภายนอกประเทศ
ลดลงเนื่องจากความผันผวนของราคาตลาดของน้ํามันดิบ ทําใหบริษัทไมสามารถจัดหาน้ํามันดิบใหเพียงพอตอการผลิตและ
การขาย 

 
จากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหที่ประชุมฯไดสอบถามในเร่ืองตามวาระนี้ และขอใหผูถือหุนแจงช่ือเพ่ือบันทึกใน

รายงานการประชุม 
 
มีผูถือหุน (นางกรรณพร วงศไพบูลยวัฒน) ขอใหช้ีแจงเร่ืองเงินคาชดเชยท่ีไดรับเปนคาเสียหายจากการซ้ือขายน้ํามันดิบ 

กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาในเดือนสิงหาคม 2551 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ราคานํ้ามันดิบสูงมาก 
(ประมาณ 147 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล) บริษัทฯไดลงนามในสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบกับ Glencore Singapore Pte. Ltd. 
ตอมาในเดือนธันวาคม 2551 ราคานํ้ามันดิบนั้นลดลงมาก (ประมาณ 33 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล) ทําให Glencore 
Singapore Pte. Ltd. ไมจัดสงน้ํามันดิบใหแกบริษัทฯ เนื่องจากราคานํ้ามันดิบที่ตกตํ่าลงดังกลาวอาจทําให Glencore Singapore Pte. 
Ltd. ขาดทุน บริษัทฯจึงไดดําเนินการระงับขอพิพาททางอนุญาโตตุลาการโดยเรียกคาเสียหายจาก Glencore Singapore Pte. Ltd. ซึ่ง
อนุญาโตตุลาการมีคําตัดสินให Glencore Singapore Pte. Ltd. ชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทฯเปนจํานวนเงิน  609 ลานบาท หลังจาก
หักคาใชจายตางๆ แลว 

 
ผูถือหุนรายเดิมไดสอบถามเพ่ิมเติมวาเพราะเหตุใด Glencore Singapore Pte. Ltd. ไมจัดสงน้ํามันดิบใหแกบริษัทฯ ใน

กรณีที่ราคาตลาดของนํ้ามันดิบลดลง กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาสัญญาซ้ือขายน้ํามันดิบระหวาง
บริษัทฯ กับ Glencore Singapore Pte. Ltd. มีเงื่อนไขวาคูสัญญาจะซื้อขายนํ้ามันดิบที่ราคาตลาด ณ ขณะน้ัน หักดวยสวนลด ดังนั้น
หากราคาตลาดของนํ้ามันดิบลดตํ่าลงมาก นอกจาก Glencore Singapore Pte. Ltd. จะตองจัดสงน้ํามันดิบใหแกบริษัทฯแลว Glencore 
Singapore Pte. Ltd. ยังจะตองจายเงินคืนบริษัทฯดวย   
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ผูถือหุนรายเดิมขอใหบริษัทฯชี้แจงเก่ียวกับผลประกอบการของบริษัทฯ เนื่องจากผูถือหุนมีความเห็นวาบริษัทฯมี
กําไรสุทธิเปนจํานวน 736 ลานบาท ซึ่งจํานวนกําไรสุทธิดังกลาวไดรวมรายรับจากคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 609 ลานบาทแลว 
แสดงวาบริษัทฯมีกําไรจากผลประกอบการเพียงหนึ่งรอยกวาลานบาท กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน)ได
ช้ีแจงวาสาเหตุเกิดจากบริษัทฯมีรายการดอยคาของท่ีดิน 2 แปลงในจังหวัดประจวบคีรีขันธและเพชรบุรี เปนจํานวนเงินประมาณ
สองรอยลานบาท ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการพิเศษ อีกทั้งตนทุนราคานํ้ามันดิบที่สูงข้ึนซ่ึงบริษัทฯไมสามารถผลักภาระตนทุน
ที่สูงข้ึนใหแกลูกคาไดนอกจากนี้กําไรของบริษัทฯ ลดลงจากป 2553 เนื่องจากในป 2553 บริษัทฯมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ 
350 ลานบาท ในเวลาเดียวกันของป 2554 บริษัทฯมีราคาตนทุนน้ํามันที่สูงข้ึนประมาณ 20 เหรียญดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล  

 
ผูถือหุนรายเดิมไดสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับสาเหตุของการดอยคาของท่ีดิน กรรมการผูจัดการใหญ (นายสมจิตต 

เศรษฐิน) ไดอธิบายวาบริษัทฯมีความประสงคจะขายท่ีดินสองแปลงดังกลาวเมื่อ 7-8 ปที่ผานมา แตยังขายไมได ดังนั้น บริษัทฯ
จึงพิจารณาการดอยคาของท่ีดินในทางบัญชี ทั้งนี้ ราคาของที่ดินดังกลาวไดกําหนดโดยบริษัทผูประเมินราคาท่ีดิน ซึ่งมี
หลักฐานในการประเมินราคาและเปนราคาท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ หากตอมาบริษัทฯสามารถขายที่ดินดังกลาวไดในราคาที่สูงกวา
ราคาท่ีประเมินไวโดยบริษัทผูประเมินท่ีดิน สวนตางดังกลาวก็จะกลับมาเปนกําไรของบริษัทฯ 

 
ผูถือหุนรายเดิมไดสอบถามตอไปเก่ียวกับวัตถุประสงคในการซื้อที่ดิน 2 แปลงดังกลาว กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน 

ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาบริษัทฯไดซื้อที่ดินที่อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อป พ.ศ. 2538 เพ่ือต้ังโรงกล่ัน
ยางมะตอย แตเมื่อประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 บริษัทฯจึงยกเลิกแผนการตั้งโรงกลั่นที่อําเภอบาง
สะพานและยายไปตั้งโรงงานท่ีประเทศมาเลเซียเมื่อป พ.ศ. 2548 ในสวนของโรงงานที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งบริษัทฯไดต้ังโรงงาน
แลว หลังจากมีวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ตัวเลขยอดการขายไมดีข้ึน บริษัทฯจึงตัดสินใจปดโรงงานดังกลาว 

 
ผูถือหุนรายเดิมขอใหบริษัทฯช้ีแจงเก่ียวกับกําไรของบริษัทฯที่ลดลงเมื่อเทียบกับปกอน  กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน 

ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาสาเหตุเกิดจากการที่ยอดขายของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและตางประเทศลดลง รวมท้ังราคาตลาด
ของน้ํามันดิบนั้นสูงข้ึนมากในชวงตนป พ.ศ. 2554 บริษัทฯจึงงดซื้อน้ํามันดิบเพ่ือใชในโรงกลั่นของบริษัทฯในชวงระยะเวลา
ดังกลาวและจัดซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นอ่ืน เพ่ือจัดสงใหแกลูกคาตามสัญญาที่บริษัทฯไดทําไวกับลูกคา ซึ่งการที่บริษัทฯไป
ซื้อน้ํามันดิบเพ่ือมากล่ันยางมะตอยโดยบริษัทฯเองน้ัน จะมีตนทุนที่สูงกวาการที่บริษัทฯรับซื้อยางมะตอยจากบริษัทอ่ืนๆ แลว
นํามาขายตอใหกับลูกคา เนื่องจากราคาตลาดของน้ํามันดิบน้ันสูงมาก 

 
ผูถือหุนรายเดิมสอบถามเพ่ิมเติมวาการขายยางมะตอยของบริษัทฯเปนสัญญาซื้อขายแบบลวงหนาใชหรือไม 

กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดอธิบายวาโดยปกติการขายยางมะตอยของบริษัทฯเปนสัญญาซื้อขายแบบ
ลวงหนาหนึ่งถึงสองเดือน โดยมีสัดสวนการขายในตางประเทศอยูที่สองในสามของยอดขายรวม และสัดสวนการขายใน
ประเทศอยูที่หนึ่งในสาม  

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
 
ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานประจําปของบริษัทฯดังกลาว 
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วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบแลว ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 25 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 81,652 หุน รวมเปนผู

เขาประชุมทั้งสิ้น 274 ราย ถือหุนรวมกัน 104,175,523 หุน  
 
ประธานฯไดขอใหกรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) สรุปสาระสําคัญของงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ ประจําป 2554 โดยเปรียบเทียบกับป 2553  
 
กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดรายงานตอที่ประชุมฯ ดังนี้ 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 2554 (ลานบาท) 2553 (ลานบาท) 
สินทรัพยถาวรสุทธิ 4,255 4,246 
สินทรัพยรวม 15,521 10,749 
หนี้สินรวม 11,078 7,121 
สวนของผูถือหุน 4,443 3,628 
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E Ratio) 2.49 1.96 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2554 (ลานบาท) 2553 (ลานบาท) 
รายไดจากการขายและการบริการ 22,304 25,791 
กําไรข้ันตน 1,215 1,616 
กําไรสุทธิของกลุมบริษัท 736 1,008 

  
ประธานฯไดขอใหที่ประชุมฯพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2554 หนา 85-149 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
สามัญประจําปผูถือหุนคร้ังนี้ งบการเงินไดผานการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผูสอบบัญชีของบริษัทฯได
รับรองแลววามีความถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และคณะกรรมการของบริษัทฯได
พิจารณาเห็นชอบแลว  

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวาผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเร่ืองตามวาระนี้หรือไม  
 
ผูถือหุน (นางกรรณพร วงศไพบูลยวัฒน) ขอใหบริษัทฯอธิบายเก่ียวกับอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (D/E 

Ratio) ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2553 กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดอธิบายวาเนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้สิน
รวมเพ่ิมมากขึ้น โดยรายการหลักของหนี้สินรวมของบริษัทฯ ประกอบดวยเจาหนี้การคาและเงินกูระยะส้ัน (เพ่ือใชในการซื้อ
นํ้ามันดิบและสินคาสําเร็จรูป) เพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินรวมดังกลาวไดสมดุลกับสินทรัพยรวมซ่ึงเพ่ิม
มากขึ้นเชนกัน ทั้งนี้รายการหลักของสินทรัพยรวมของบริษัทฯประกอบดวยสินคาคงเหลือ (ในรูปของน้ํามันดิบและยางมะตอย
ที่คงเหลือในโรงกลั่น) และลูกหนี้การคาที่เพ่ิมสูงข้ึน  

 
ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอีก 3 ราย ถือหุนรวมกัน 4,000 หุน รวมเปนผูเขาประชุมทั้งส้ิน 

277 ราย ถือหุนรวมกัน 104,179,523 หุน  
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ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา

ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมฯมมีติดวยคะแนนเสียงขางมากอนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส้ินสุด 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสยีงในวาระนีดั้งตอไปนี ้ 

- ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 271 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,157,923 หุน คิดเปนรอย
ละ 99.9793 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุน - หุน คิดเปนรอยละ - ของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 6 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 21,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0207 
ของจํานวนหุนทั้งหมดทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 4   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554 
  

ประธานฯแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) ดังนั้น
คณะกรรมการจึงขอเสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 ของบริษัทฯเพ่ือเปนทุนสํารองตามท่ีกฎหมายกําหนดเปนจํานวนเงิน 
21.30 ลานบาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิจํานวน 425 ลานบาท 
  

ประธานฯแจงวาบริษัทฯจะจายเงินปนผลประจําป 2554 ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตรา 1.25 บาทตอ 1 หุน รวม
เปนเงินปนผลทั้งสิ้น 190,685,085 บาท 
  

ประธานฯแจงตอไปวาบริษัทฯมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการในแตละงวดบัญชี ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวจะข้ึนอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและขอกําหนดใน
สัญญาตางๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู รวมถึงความจําเปนและความเหมาะสมในอนาคต อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ จําเปนตอง
สํารองเงินไวเพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทฯ จึงไมสามารถจายเงินปนผลไดถึงรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ 
  

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  

 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุนเปนจํานวน 4,000 หุน รวมเปนผูเขาประชุม
ทั้งส้ิน 278 ราย ถือหุนรวมกัน 104,183,523 หุน  
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ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2554 ตามท่ี
ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 274 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,180,423 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9970 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 500  หุน คิดเปนรอยละ 
0.0005 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 3 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 2,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0025 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาบริษัทฯจะจายเงินปนผลในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มี

สิทธิรับเงินปนผลไดแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2555 (Record Date) และ
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 
21 มีนาคม 2555  
 
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 

 
5.1  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2555 

  
ประธานฯไดขอใหที่ประชุมฯพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีดังตอไปนี้ จากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ โดยมี นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 
และ/หรือ นายเติมพงษ  โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เปนผูสอบบัญชี ซ่ึงผูสอบบัญชีทั้งสามทานดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 
  

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบและเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแลว
และคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน เปนผูสอบ
บัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงและได
ปฏิบัติงานในฐานะผูสอบบัญชีเปนอยางดีและเสนอคาสอบบัญชีในอัตราท่ีเหมาะสม  
  

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
  

ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอีก 2 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 21,200 หุน รวมเปนผู
เขาประชุมทั้งสิ้น 280 ราย ถือหุนรวมกัน 104,204,723 หุน  
  

ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
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 ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2555 ตามที่ประธานฯเสนอ ดัง
ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 275 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,184,123 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9802 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ - ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 5 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 20,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0198 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
 5.2  กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 
  

ประธานฯแจงตอไปวาในการสอบบัญชีมีคาสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ เปนเงินท้ังส้ิน 1,900,000 ลาน
บาท ซึ่งเปนจํานวนเดียวกันกับคาสอบบัญชีประจําป 2554 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสม 

 
 บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยอีก 8 บริษัท ไดแก 

 
ประเภทธุรกิจ บริษัท 2555 (บาท) 2554 (บาท) 

  ธุรกิจยางมะตอย บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 1,900,000 1,900,000 
  บริษัท เรยโคล แอสฟลท จํากัด 500,000 500,000 
  บริษัท สุราษฎรบิทูเมน จํากัด - 100,000 
  บริษัท ไทยบิทูเมน จํากัด 1,050,000 950,000 
  รวม 3,450,000 3,450,000 
  ธุรกิจเรือ บริษัท ทิปโกมารีไทม จํากัด 240,000 240,000 
  บริษัท เดลตา ชิปปง จํากัด 240,000 240,000 
  บริษัท อัลฟา มารีไทม จํากัด 220,000 220,000 
  บริษัท ทาสโก ชิปปง จํากัด 190,000 190,000 
  บริษัท บิทูเมน มารีน จํากัด 370,000 370,000 
  รวม 1,260,000 1,260,000 

กลุมทิปโกแอสฟลท รวมทั้งส้ิน 4,710,000 4,710,000 
 
  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเห็นชอบและเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแลว 
และคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาคาสอบบัญชีดังกลาวขางตน 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
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ประธานฯไดแจงวาในวาระนี ้ มผีูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอีก 4 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 20,000 หุน รวมเปนผู
เขาประชุมทั้งสิน้ 284 ราย ถือหุนรวมกัน 104,224,723 หุน  

 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมา

ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมมีติดวยคะแนนเสยีงขางมากอนุมติัคาสอบบัญชีประจําป 2555 ตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏ
รายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 278 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,203,123 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9793 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 1,000 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0010 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 5 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 20,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0198 
ของจํานวนหุนทั้งหมดทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยประจําป 2555 
 

ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมฯเพ่ือพิจารณาคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 โดยท่ีคาตอบแทนกรรมการ
ทั้งหมดประกอบดวย คาตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

 
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่เห็นชอบ

ในมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดทําการสํารวจและพิจารณาอัตราคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ประจําป 2554 มีความเห็นวาคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย
ในป 2555 ยังตํ่ากวาคาตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียในตลาดเล็กนอย รายละเอียดมีดังนี้    

 
คาตอบแทนแบบคงท่ี 
กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนสูงสุดคงที่ประจําป 2555 รวมเปนเงิน 4.504 ลาน

บาท ตามตารางดานลาง โดยจํานวนเงินดังกลาวของกรรมการแตละทานในคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดยอยเปน
จํานวนเทากับคาตอบแทนแบบคงท่ีประจําป 2554  
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สําหรับตาํแหนง จํานวน 2555 (บาท) จํานวน 2554 (บาท) 
รายบุคคล รวม รายบุคคล รวม 

คณะกรรมการบริษัท           
ประธานคณะกรรมการบริษัท 1 400,000 400,000 1 400,000 400,000 
กรรมการบริษัท 14 200,000 2,800,000 14 200,000 2,800,000 
รวมคาตอบแทนแบบคงท่ี    3,200,000    3,200,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ           
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 360,000 360,000 1 360,000 360,000 
กรรมการตรวจสอบ 3 288,000 864,000 3 288,000 864,000 
รวม    1,224,000    1,224,000 
       
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน           
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1 20,000 20,000 1 20,000 20,000 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 3 20,000 60,000 3 20,000 60,000 
รวม    80,000    80,000 
รวมคาตอบแทนกรรมการบริษัทแบบคงท่ี      4,504,000    4,504,000 

 
 คาตอบแทนกรรมการแบบผันแปร 
 ในกรณีที่บริษัทฯมีกําไรและคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะไดรับคาตอบแทนกรรมการแบบ
ผันแปรอีกไมเกิน 1 เทาของคาตอบแทนแบบคงท่ีรวมประจําปที่คณะกรรมการบริษัทฯไดรับท้ังป โดยการพิจารณาคาตอบแทนนี้ให
อยูในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ (คาตอบแทนแบบผันแปรในป 2554 เทากับ 3,050,000 บาท) 
  

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้ ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในแตละวาระยอยต้ังแตวาระที่ 
6.1 - 6.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
  

ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระยอย คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เวนแตผูถือหุนซึ่งเปนกรรมการที่เก่ียวของในวาระนั้นๆ ซึ่งไดแก 

 นางอนุรัตน เทียมทัน ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 6.1  
 นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุนจํานวน 55,700 หุน นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน 

นายสมจิตต เศรษฐิน ซึ่งถือหุนจํานวน 2,000,016 หุน และนางสาวปยะรตัน ทรัพยสาคร ซึ่งถือหุนจํานวน 
1,000,000 หุน ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระที ่6.2 

 นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุนจํานวน 55,700 หุน ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 6.3 
 นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุนจํานวน 55,700 หุน นายสมจิตต เศรษฐิน ซ่ึงถือหุนจํานวน 2,000,016 หุน และ

นางสาวปยะรัตน ทรัพยสาคร ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 6.5 
ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 

 
ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 9,019 หุน รวมเปนผูเขา

ประชุมท้ังสิ้น 286 ราย ถือหุนรวมกัน 104,233,742 หุน  
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มติที่ประชุม    
 6.1 ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคาตอบแทนของประธานกรรมการในป 2555 ตามที่
ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 281 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 103,228,142 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9946 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600  หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
6.2   ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 1,600 หุน รวม

เปนผูเขาประชุมทั้งสิ้น 288 ราย ถือหุนรวมกัน 104,235,342 หุน  
  

 ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคาตอบแทนของกรรมการในป 2555 ตามท่ีประธานฯ 
เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 281 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 100,174,026 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9944 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600  หุน คิดเปนรอยละ 0.0056 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
6.3   ประธานฯไดแจงวาในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 500 หุน รวมเปนผู

เขาประชุมท้ังสิ้น 289 ราย ถือหุนรวมกัน 104,235,842 หุน  
  

ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคาตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบในป 2555 
ตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 282 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,173,542 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9937 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน  1,000 หุน คิดเปนรอยละ 
0.0010  ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
6.4   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบ

ฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคาตอบแทนของกรรมการตรวจสอบในป 2555 ตามท่ีประธานฯ
เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปน้ี  
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 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 285 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,230,242 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9946 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
6.5   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนในป 2555 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 281 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 101,174,526 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9945 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติจายคาตอบแทนคืนใหแกกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยที่ยินยอมใหบริษัทฯหัก 
    คาตอบแทนไวเม่ือป 2552 
  

ประธานฯไดแจงวากรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยตางๆ ยินยอมใหบริษัทฯหักคาตอบแทนในชวงป 2552 ซึ่ง
เปนชวงที่บริษัทประสบปญหามีผลขาดทุนเปนจํานวนมากในป 2551 รายละเอียดของจํานวนคาตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดยอยที่ถูกหักในป 2552 มีดังนี้ 

 
รายชื่อกรรมการ จํานวนคาตอบแทนทีห่ัก (บาท) 

นางอนุรัตน เทยีมทัน 200,000 
นายพหล จินดากุล 230,000 
นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 200,000 
นายปานเฉลิม สุธาธรรม 190,000 
นายนิพนธ สุทธิมัย 190,000 
นายแอรฟเว เลอ บุค 150,000 
นายจาคส ปาสตอร 220,000 
นายสมจิตต เศรษฐิน 220,000 
นายเอ็มมานูเอล แชร 200,000 
นายเธียร่ี เดอเฟรน 220,000 
นายจาคส มารแชล 200,000 
นายชยงคศักด์ิ  พิศิษฏพงศ 200,000 
นายสิทธิลาภ  ทรัพยสาคร 220,000 
นายชยัวฒัน ศรีวรรณวัฒน 200,000 

รวมเปนเงนิทัง้ส้ิน      2,840,000 
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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาและเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนของกรรมการและ
กรรมการชุดยอยที่ถูกหักในป 2552 ในรูปแบบของการจายโบนัส เนื่องจากบริษัทฯไดรับเงินชดเชยคาเสียหายที่ไดเรียกรองจาก 
Glencore Singapore Pte. Ltd. เรียบรอยแลว 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
  

ประธานฯไดแจงวาในวาระนี ้ มผีูถือหุนมาประชุมเพ่ิมอีก 4 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 20,000 หุน รวมเปนผู
เขาประชุมทั้งสิน้ 284 ราย ถือหุนรวมกัน 104,235,842 หุน  
  

ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 

 
 ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาจํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู
ถือหุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี เวนแตกรรมการที่เปนผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี้ ซึ่งไดแก 

 นางอนุรัตน เทียมทัน ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน  
 นายพหล จินดากุล ซึ่งถือหุนจํานวน 55,700 หุน  
 นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน  
 นายสมจิตต เศรษฐิน ซึ่งถือหุนจํานวน 2,000,016 หุน และ 
 นางสาวปยะรัตน ทรัพยสาคร ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน  

 
 ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติคาตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอยท่ีถูก
หักไวเมื่อป 2552 เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,840,000 บาท ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนน
เสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน 279 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 99,174,526 หุน คิดเปนรอยละ 
99.9944 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเหน็ดวยตามวาระนีม้ีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ - ของ
จํานวนหุนทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีงดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0056 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
  

ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมฯวาตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งใน
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สามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังนี้ มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนง
ตามวาระจํานวน 5 ทานดังนี้ 

1.  นางอนุรัตน  เทียมทัน   ประธานกรรมการ   
2.  นายนิพนธ  สุทธิมัย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3.  นายพหล จินดากุล   กรรมการอิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4.  นายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

5.  นายเอ็มมานูเอล แชร กรรมการบริหาร 
  

บริษัทฯไดแจงใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ ในระหวางวันท่ี 6 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยการแจงขาวในระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ ซึ่งในคร้ังนี้ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลใดเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณา  
  

ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯเห็นพองกับคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนที่ไดพิจารณาแลวเห็นวา 
กรรมการ 5 ทาน สมควรไดรับแตงต้ังกรรมการเปนกรรมการเนื่องจากทุกทานเปนผูมีความรูความสามารถ มีประสบการณ
ทางธุรกิจเปนท่ีประโยชนและจําเปนตอการบริหารงานของบริษัทฯ อีกทั้งเปนผูมีลักษณะครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัดและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
แตเนื่องจากนายพหล จินดากุล เกษียณอายุการเปนกรรมการและนายทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายเอ็มมานูเอล 
แชร ไมประสงคจะรับเปนกรรมการตอ จึงเห็นสมควรแตงตั้งนางอนุรัตน เทียมทัน และนายนิพนธ สุทธิมัย ใหดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความตอเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ และสมควรแตงตั้งนายนพพร 
เทพสิทธา นายชายนอย เผื่อนโกสุม และนายจาคส มารแชล เขาเปนกรรมการของบริษัทฯ แทนนายพหล จินดากุล นาย
ทวีสิน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และนายเอ็มมานูเอล แชร ที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในการดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทฯ ในคราวเดียวกันนี้ จึงมีมติเปนเอกฉันทใหเสนอตอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาแตงตั้งกรรมการ 5 ทานซึ่ง
ไดแก นางอนุรัตน เทียมทัน นายนิพนธ สุทธิมัย นายนพพร เทพสิทธา นายชายนอย เผื่อนโกสุม และนายจาคส มารแชล 
เปนกรรมการของบริษัทฯ โดยท่ีประวัติของบุคคลดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

 
ทั้งนี้ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมฯทราบวาขอบังคับบริษัทฯ ขอ 15 กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกต้ังกรรมการ

ไวดังนี้ 
1. ใหที่ประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตําแหนง 
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละตําแหนงนั้น ใหผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวน

หุนที่ตนถืออยู  โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละตําแหนง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและเปนผูที่ไดรับคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม
ดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ (กรรมการที่เปนผูถือหุนไม
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสําหรับการกลับเขามาเปนกรรมการของตนเอง) 
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ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้ ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในแตละวาระยอยต้ังแตวาระที่ 
8.1 - 8.5 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย และผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 

 
 ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาจํานวนเสียงที่ตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ไดคะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแตละตําแหนง และเปนผูที่ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนทุกทานมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม  
 8.1  ประธานฯไดแจงวาในวาระน้ี มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 1,000 หุน รวมเปน
ผูเขาประชุมทั้งสิ้น 290 ราย ถือหุนรวมกัน 104,236,842 หุน  
 

ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงต้ังนางอนุรัตน เทียมทัน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 285 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 103,231,242 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9946 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
 8.2  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ 
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงต้ังนายนิพนธ สุทธิมัย กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 285 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,231,142 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9945 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 5 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,700 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
 8.3  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงต้ังนายนพพร เทพสิทธา เขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 285 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,231,142 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9945 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 5 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,700 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
8.4  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงต้ังนายชายนอย เผื่อนโกสุม เขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 287 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,234,242 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9975 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 3 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 2,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0025 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

8.5  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแตงตั้งนายจาคส มารแชล เขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปน้ี 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 285 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,231,142 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9945 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ -  ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 5 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,700 หุน คิดเปนรอยละ 0.0055 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 9   พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป 2555 
  

ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมฯทราบวาบริษัทฯขอแกไขตัวเลขของแผนการจําหนายทรัพยสินประจําป พ.ศ. 2555 ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนฉบับภาษาไทย จากจํานวนเงิน 364 ลานบาท เปนจํานวนเงิน 294 ลานบาท ประธานฯไดขอให
กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) นําเสนอเก่ียวกับแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป พ.ศ. 2555 

 
   แผนการลงทุนทรัพยสินประจําป พ.ศ. 2555 
 

รายละเอียดการลงทุน 2555 (ลานบาท) 2554 (ลานบาท) 
เรือ รถขนสง และสวนประกอบ 378 351 
เคร่ืองจักร อาคาร คอมพิวเตอร และอ่ืนๆ 489 878 
รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 867           1,229 

  
 ทั้งนี้ รายการหลัก ไดแก เรือ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนท่ีจะซื้อเรือมือสองจํานวน 1 ลํา เพ่ือมาทดแทนเรือเกาที่บริษัทฯใช
มากกวา 27 ป โดยมีงบประมาณในการซ้ือเปนจํานวนประมาณ 10 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 310 ลานบาท ในสวน
ของรถขนสง เนื่องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดออกกฎหมายใหมกําหนดใหวัสดุยางมะตอยเปนวัตถุอันตราย บริษัทฯจึง
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ตองเปล่ียนถังบรรจุยางมะตอยเพ่ือขนสงยางมะตอยใหลูกคา โดยมีแผนท่ีจะเปล่ียนถังบรรจุยางมะตอยดังกลาวใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 ป  

 
ในรายการเก่ียวกับเคร่ืองจักรและอาคาร บริษัทฯมีแผนท่ีจะลงทุนที่โรงกล่ันของบริษัทฯในประเทศมาเลเซียเปน

จํานวนประมาณ 218 ลานบาท เพ่ือขยายกําลังการผลิตขั้นตนและสามารถกล่ันน้ํามันดิบไดหลากหลายชนิด และลงทุนใน
เคร่ืองจักรอ่ืนๆ ในประเทศไทยเปนจํานวนประมาณ 56 ลานบาท นอกจากนี้ ในสวนของท่ีดิน บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทุนใน
โครงการพัฒนาที่ดินโดยจะยายโรงงานของบริษัทที่อําเภอพุนพินไปยังคลังยางมะตอยของบริษัทฯที่อําเภอทาทอง  จังหวัด   
สุราษฎรธานี เพ่ือใหมีการบริหารจัดการที่สะดวก  
 
 แผนการจําหนายทรัพยสินประจําป 2555 
 
รายละเอียดการจําหนายทรัพยสิน 2555 (ลานบาท) 2554 (ลานบาท) 
เรือ ที่ดิน และอ่ืนๆ 294 364 
รวมงบประมาณการจําหนายทรัพยสินทั้งสิ้น 294 364 

 
ในป 2555 บริษัทฯมีแผนท่ีจะจําหนายเรือซ่ึงเกามากกวา 27 ป โดยขายเปน Scrap sale และจําหนายท่ีดิน ซึ่ง

ประกอบดวยที่ดิน 3 แปลง ไดแกที่ดินที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ (อําเภอบางสะพาน) จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุราษฎรธานี 
รวมเปนงบประมาณทั้งส้ิน 294 ลานบาท  

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
  

ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 1,000 หุน รวมเปนผูเขา
ประชุมท้ังสิ้น 291 ราย ถือหุนรวมกัน 104,237,842 หุน  
  

ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
  

ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน
ทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป 2555 
ตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 278 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 103,490,474 หุน คิดเปน
รอยละ 99.2830 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 6 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 581,690 หุน คิดเปนรอย
ละ0.5580 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 ผูถือหุนท่ีงดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 7 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 165,678 หุน คิดเปนรอยละ 0.1589 
ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 10   พิจารณาและอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5 กรณีมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย  
     (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 
  

ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมฯวาคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติและใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5 กรณีมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปน
นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ โดยวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของกับงานทะเบียนของบริษัทฯใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนหุนกําหนด ตาม
คําแนะนําของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
จากเดิม 

“ขอ 5. ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุช่ือผูถือหุนและตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือช่ือ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท แตกรรมการจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือ
พิมพลายมือช่ือแทนก็ได  

 
เปน 

“ขอ 5. ใบหุนของบริษัทเปนชนิดระบุช่ือผูถือหุนและตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงลายมือช่ือ และประทับตรา
สําคัญของบริษัท แตกรรมการจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือ
พิมพลายมือช่ือแทนก็ได และหากบริษัทมอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียน
หุนของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เก่ียวของกับงานทะเบียนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด” 
  

ประธานฯไดสอบถามท่ีประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
  

ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
  

ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน
ทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 5 กรณี
มอบหมายใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ ตามท่ีประธานฯเสนอ ดัง
ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 287 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,232,242 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9946 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน - ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน - หุน คิดเปนรอยละ - ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 11  พิจารณาและอนุมัติโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) 
  

ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมฯวาโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) เปนการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกกรรมการผูบริหารและ/หรือพนักงาน งวดท่ี 2 หลังจากท่ีออกให
พนักงานเปนคร้ังแรกในป 2554 โดยมีวัตถุประสงคในการกระตุนและจูงใจกรรมการผูบริหารและ/หรือพนักงาน (พนักงาน
ระดับผูจัดการและพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ที่มีความสามารถใหทํางานทุมเทเพ่ือบริษัทฯเปนระยะเวลานาน ทั้งนี้ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารซ่ึงสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนคร้ังนี้  
  

คณะกรรมการบริษัทฯไดมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริษัทฯกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงาน รวมถึงเงื่อนไขที่เก่ียวของหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

 
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับโครงการคาตอบแทนพนักงาน

ระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) ดังนี้ 
 

หัวขอ รายละเอียด 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ  - 1,200,000 หนวย 
จํ านวนหุ นสามัญที่ ออกเ พ่ือ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

- 1,200,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.79 ของ
จํานวนหุนที่เรียกชําระแลวท้ังหมดของบริษัท 

ราคาเสนอขาย - 0 บาท ตอหนวย 

วิธีการจัดสรร 

- จัดสรรโดยตรงใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงาน (ไดแก พนักงานระดับ 
Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน ไมเกิน 65 ราย  

- คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดรายช่ือของ
กรรมการบริหาร ที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในขณะที่คณะผูบริหาร
ระดับสูง (senior management committee) จะเปนผูกําหนดรายชื่อของพนักงานท่ี
จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรข้ึนกับ
คุณสมบัติและรายละเอียดอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

อัตราใชสิทธิ - 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุน 

ราคาใชสิทธิ 

- 49.13 บาทตอหุน  
- ราคาใชสิทธิ คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามญัของ

บริษัทฯ ในชวงระยะเวลา 15 วนัทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2555  

วันออกเสนอขาย 

- ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวนัที่ที่ประชุมผูถือหุนมมีติอนุมัติใหบริษัทฯ เสนอ
ขาย ESOP-W2  

- คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูมอํีานาจในการ
กําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสทิธิและขอกําหนดอ่ืนๆ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ - 5 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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ผลกระทบที่มีตอผูถือหุน  
(Dilution Effect) 

- ไมมีผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิทธิ 
(Exercise Price) เปนราคาตลาด  

- ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control 
Dilution) เทากับ 0.78% 

 
โดยในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรใหที่ประชุมฯพิจารณาและอนุมัติโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว

งวดที่ 2 (ESOP-W2) นี้ เนื่องจากโครงการดังกลาวมีความจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาวะการแขงขันของบุคลากรท่ีมี
ความสามารถโดดเดนในปจจุบัน รวมถึงที่ประชุมฯควรอนุมัติใหประธานคณะกรรมการบริษัทฯกําหนดวันออกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงานและเงื่อนไขที่เก่ียวของ  

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม  
 
ผูถือหุน (นางสุมาลี ชีวาเกียรติยิ่งยง) ซึ่งเปนนักลงทุนรายยอยไดเสนอแนะใหบริษัทฯ คํานึงถึงความเปนธรรมตอ 

ผูถือหุนรายยอยดวยในการอนุมัติผลตอบแทนใหกับพนักงานและผูบริหารของบริษัทฯ ประธานฯไดรับทราบขอคิดเห็นดังกลาว  
 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
  

ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งไดแก 
 นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน  
 นายสมจิตต เศรษฐิน ซึ่งถือหุนจํานวน 2,000,016 หุน และ 
 นางสาวปยะรัตน ทรัพยสาคร ซึ่งถือหุนจํานวน 1,000,000 หุน  
 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระน้ี คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ
ตองไมมีผูถือหุนที่ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมออกเสียงคัดคาน ผูถือหุนทุกทาน
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 
(ESOP-W2) ตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 244 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 99,714,809 หุน คิดเปน
รอยละ 99.4782 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน 40 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 517,417 หุน คิดเปนรอย
ละ 0.5162 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0056 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 12  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เปนทุน
จดทะเบียนใหมจํานวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดยการลดหุนสามัญจํานวน 158,700 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 
บาท ที่เหลือจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP-W1) 

 
ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมฯวาเพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระท่ี 11 ดานโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดท่ี 

2 (ESOP-W2) โดยพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจํากัดไดกําหนดใหบริษัทมหาชนลดทนุจดทะเบียนของบริษัทในสวนทีย่ังจัดสรร
ไมครบกอนที่จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติและใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จํานวนเงิน 1,587,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,690,024,290 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวนเงิน 1,688,437,290 บาท โดย
การลดหุนสามัญจํานวน 158,700 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท ที่เหลือจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ที่จัดสรรใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP-W1) 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม  
 
ผูถือหุน (นางกรรณพร วงศไพบูลยวัฒน) ไดสอบถามวาเพราะเหตุใดบริษัทฯจึงออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ

บริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทฯเปนงวดที่ 2 (ESOP-W2) ทั้งๆ ที่ยังมิไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯ ที่ออกใหแกพนักงานของบริษัทฯ งวดที่ 1 (ESOP-W1) จนครบจํานวน กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ได
ช้ีแจงวา เหตุที่ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทฯ งวดที่ 1 (ESOP-W1) ยังมิไดรับ
การจัดสรรจนครบจํานวน เนื่องจากพนักงานซึ่งไดรับสิทธิดังกลาวลาออกหรือเกษียณ อีกทั้งราคาการใชสิทธิในปที่ผานมานั้นสูง ซึ่งเหตุ
ดังกลาวมิใชเปนเพราะพนักงานของบริษัทฯมิไดสนใจโครงการนี้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว บริษัทมหาชนจะตองลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯในสวนที่ยังจัดสรรไมครบกอนที่จะเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

 
ผูถือหุนรายเดิมไดสอบถามเพิ่มเติมวา เพราะเหตุใดจึงตองมีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯทีจั่ดสรรใหแก

พนักงานของบริษัทฯ งวดที่ 2 (ESOP-W2) กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาโครงการดังกลาวเปนโครงการที่มี
แผนดําเนนิการเปนระยะเวลา 5 ป ทั้งนี้ การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามญัของบริษัทฯท่ีจัดสรรใหแกกรรมการบริหารและ/หรือ
พนักงานของบริษทัฯและบริษัทยอยในแตละงวด มีเงื่อนไขวาบริษัทฯจะตองมีกําไรจากการดําเนนิธุรกิจและไดรับการอนมุติัจากคณะกรรมการ
และผูถือหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้การแจงความจํานงในการใชสิทธิจะทําไดหลังจากส้ินปที่สองนับจากวันที่ออกใบสําคัญสิทธิ (Silent Period) 
เพ่ือจูงใจใหพนักงานที่มีความสามารถทํางานกับบริษัทฯเปนระยะเวลานาน  

 
ผูถือหุนรายเดิมไดสอบถามเพ่ิมเติมวาพนักงานที่เคยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรร

ใหแกพนักงาน งวดที่ 1 (ESOP-W1) แลวจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงาน งวด
ที่ 2 (ESOP-W2) อีกหรือไม กรรมการผูจัดการใหญ (นายสมจิตต เศรษฐิน) ไดอธิบายวาพนักงานที่เคยไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรใหแกพนักงาน งวดที่ 1 (ESOP-W1) แลวมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงาน งวดที่ 2 (ESOP-W2) อีก หากมีคุณสมบัติตามที่กําหนด ทั้งนี้ เฉพาะกรรมการบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯเทานั้นท่ีมีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ไมรวมกรรมการอิสระ โดยพนักงานคนหนึ่งมี
สิทธิไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงานไมเกิน 60,000 หนวยตอคร้ัง โดยการนี้ 
เมื่อเทียบอัตราสวนแลว กรรมการบริหารจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงานไม
เกินรอยละ 20 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงานทั้งหมด  
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ผูถือหุน (นางสาวสุภารัตน วุฒิณรงคตระกูล) ไดสอบถามเพ่ิมเติมวาบริษัทฯไดทําอยางไรในกรณีมีบริษัทหลักทรัพย
แหงหนึ่งไดใหขาวเก่ียวกับบริษัทฯไดรับผลกระทบจากการท่ีราคาน้ํามันดิบของตลาดโลกน้ันสูงขึ้น กรรมการผูจัดการ (นาย
ชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวากอนซ้ือน้ํามันดิบในแตละคร้ัง บริษัทฯไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงของราคาน้ํามันเพ่ือ
ปองกันกําไรที่บริษัทฯจะไดรับ อยางไรก็ตาม จะมีชวงระยะเวลาที่ราคายางมะตอยนั้นมิไดปรับตัวตามราคาน้ํามันดิบของ
ตลาดโลกในทันที ซึ่งจะใชเวลาประมาณ 1-2 เดือน ดังนั้นก็จะมีความเสี่ยงในชวงนี้อยูบาง โดยปกติ บริษัทฯจะอธิบายชี้แจง
ใหส่ือฉบับนั้นหรือสถาบันการเงินท่ีใหความเห็นดังกลาวนั้นทราบและเขาใจเก่ียวกับรายละเอียดและขอเท็จจริงของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ บริษัทฯไดมีการประชุมกับนักวิเคราะหหุนหรือผูจัดการกองทุนท้ังในประเทศและตางประเทศเปนปกติทุกไตรมาสอยูแลว 
ซึ่งนอกจากนักลงทุนจะทราบขอมลูของบริษัทฯจากบริษัทฯเองแลว นักลงทุนสามารถทราบขอมูลตางๆ ของบริษัทฯจาก
นักวิเคราะหหุนไดอีกดวย  

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้เพ่ิมเติม 
 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระน้ี คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือ
หุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้  

 
ประธานฯไดแจงวาในวาระนี้ มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุนรวมกันเปนจํานวน 4,000 หุน รวมเปนผูเขา

ประชุมท้ังสิ้น 294 ราย ถือหุนรวมกัน 104,241,842 หุน  
 
ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 

 
มตทิี่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯเสนอ 
ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 289 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,235,625 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9940 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนีม้ีจํานวน 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 617 หุน คิดเปนรอยละ 0.0006 
ของจํานวนหุนทั้งหมดทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 13   พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  

 
ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมฯวาตามท่ีที่ประชุมฯไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12 คณะกรรมการ

จึงไดมีมติเห็นชอบและใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯ ให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 
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จากเดิม 
“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,690,024,290 บาท  (หนึ่งพันหกรอยเกาสิบลานสองหมื่นส่ีพันสองรอยเกาสิบ

บาท) หุนสามัญจํานวน 169,002,429 หุน (หนึ่งรอยหกสิบเกาลานสองพันส่ีรอยยี่สิบเกาหุน)” 
 

เปน 
ขอ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,688,437,290 บาท (หนึ่งพันหกรอยแปดสิบแปดลานสี่แสนสามหม่ืนเจ็ดพันสองรอย

เกาสิบบาท) หุนสามัญจํานวน 168,843,729 หุน (หนึ่งรอยหกสิบแปดลานแปดแสนส่ีหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาหุน)” 
 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมในเร่ืองตามวาระน้ีหรือไม ทั้งนี้ปรากฏ

วาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้  
 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน
ทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 289 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,235,625 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9940 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 617 หุน คิดเปนรอยละ 0.0006 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 14  พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีน 1,688,437,290  
     บาท เปนทุนจดทะเบยีนใหม 1,700,437,290 บาท โดยการจัดสรรหุนสามัญใหมจาํนวน 1,200,000 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 
     10 บาท 

 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาเพ่ือรองรับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกพนักงาน 

(ESOP-W2) งวดที่ 2 ตามท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในวาระท่ี 11 คณะกรรมการบริษัทฯจึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเปนจํานวนเงิน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจํานวนเงิน 1,688,437,290 บาท เปนทุน
จดทะเบียนใหมจํานวนเงิน 1,700,437,290 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
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ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน
ทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ประธานฯ
เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 250 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 103,718,825 หุน คิดเปน
รอยละ 99.4983 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน 40 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 517,417 หุน คิดเปนรอย
ละ 0.4964 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 15    พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาทเพ่ือรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกพนักงาน (ESOP-W2) 

 
ประธานฯแจงตอท่ีประชุมฯวาเพ่ือใหสอดคลองกับมติที่ประชุมผูถือหุนในวาระท่ี 11 และ 14 คณะกรรมการจึงไดมีมติเห็นชอบ

และใหนาํเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามญัออกใหมจํานวน 1,200,000 หุน มลูคาท่ีตราไวหุนละ 
10 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน 
(พนักงานในระดับ Key Managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง) ตามโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 2 (ESOP-W2) 

 
ประธานฯไดสอบถามท่ีประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเหน็ดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระน้ี คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผูถือหุน
ทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 1,200,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 10 บาทเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่จัดสรรใหแกพนักงาน (ESOP-W2) ตามที่ประธานฯ
เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปน้ี  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 250 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 103,718,825 หุน คิดเปน
รอยละ 99.4983 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 ผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระน้ีมีจํานวน 40 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 517,417 หุน คิดเปนรอย
ละ 0.4964 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่ 16   พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4  ของบริษัทฯ  ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  

 
ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมฯวาตามที่ที่ประชุมฯไดมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 14 คณะกรรมการ

จึงไดมีมติเห็นชอบและใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 
 
จากเดิม 

ขอ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,688,437,290 บาท (หนึ่งพันหกรอยแปดสิบแปดลานส่ีแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองรอย
เกาสิบบาท) หุนสามัญจํานวน 168,843,729 หุน (หนึ่งรอยหกสิบแปดลานแปดแสนส่ีหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาหุน)” 

 
เปน 

“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,700,437,290 บาท (หนึ่งพันเจ็ดรอยลานส่ีแสนสามหมื่นเจ็ดพันสองรอยเกาสิบบาท) 
หุนสามัญจํานวน 170,043,729 หุน (หนึ่งรอยเจ็ดสิบลานส่ีหมื่นสามพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาหุน)” 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุน
ทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 289 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,235,625 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9940 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 617 หุน คิดเปนรอยละ 0.0006 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 17   พิจารณาและอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9 (2) เรื่อง การถือหุนสามัญโดยคนตางดาว 
 

ประธานฯไดแจงตอท่ีประชุมฯวาคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติและใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณา
อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9 (2) เร่ือง การถือหุนสามัญโดยคนตางดาว เพ่ือรองรับโครงการคาตอบแทน
พนักงานระยะยาว (ESOP-W2) โดยรายละเอียดมีดังนี้ 

 
จากเดิม 

“ขอ 9 (2) คนตางดาวอาจไดมาซ่ึงหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดท่ีกําหนดใน (1) ของขอบังคับขอนี้ไดอีกไมเกิน
รอยละ 5.5 ของจํานวนหุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญใหมตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทใหแกผูถือหุนและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2554 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2554 รวมถึงการไดรับหุนปนผลหรือหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดหุนมาจากการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญใหมตามใบสําคัญแสดงสิทธิตาม (2) ของขอบังคับขอนี้” 

 
เปน 

“ขอ 9 (2)  “คนตางดาวอาจไดมาซ่ึงหุนสามัญใหมเกินกวาอัตราจํากัดท่ีกําหนดใน (1) ของขอบังคับขอนี้ไดอีกไมเกิน
รอยละ 5.5 ของจํานวนหุนสามัญที่ไดออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทในขณะนั้นๆ โดยการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายโดยบริษัทใหแกผูถือหุนและพนักงาน ตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 
1/2554 ลงวันที่ 5 เมษายน 2554 และตามมติที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555  รวมถึง
การไดรับหุนปนผลหรือหุนสามัญใหมที่ไดออกใหแกผูถือหุนสามัญซึ่งไดหุนมาจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญใหมตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิตาม (2) ของขอบังคับขอนี้” 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมฯวามีผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมในเร่ืองตามวาระนี้หรือไม ทั้งนี้ 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้  
 
ประธานฯจึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนท่ีออกเสียงลงคะแนน

ไมเห็นดวยและผูถือหุนที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 
ประธานฯแจงตอที่ประชุมฯวาจํานวนเสียงท่ีตองใชเพ่ือผานมติในวาระน้ี คือ คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผูถือ
หุนทุกทานมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งหลังจากไดรับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแลวปรากฏวา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมฯมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมดวยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9 (2) เร่ือง 
การถือหุนสามัญโดยคนตางดาว ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังตอไปนี้  

 ผูถือหุนที่ออกเสียงเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 289 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 104,235,625 หุน คิดเปน
รอยละ 99.9940 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนท่ีออกเสียงไมเห็นดวยตามวาระนี้มีจํานวน 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 617 หุน คิดเปนรอยละ 0.0006 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ผูถือหุนที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจํานวน 4 ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกัน 5,600 หุน คิดเปนรอยละ 0.0054 
ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่ 18  เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 
ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามเพ่ิมเติมซ่ึงไดมีผูถือหุนมีขอสอบถามเพ่ิมเติมโดยมีสาระสําคัญดังนี้  

 
ผูถือหุน (นางสาวสุภารัตน วุฒิณรงคตระกูล) ไดสอบถามวาหลังจากท่ีรัฐบาลไดประกาศงบประมาณแลว บริษัทฯจะ

ไดรับจัดสรรสวนของงบประมาณของรัฐบาลเพ่ิมข้ึนหรือไม รวมถึงงบประมาณสําหรับการสรางถนนไรฝุน และมีการวางแผนที่
จะลงทุนและพัฒนาถนนในประเทศพมาหรือไม กรรมการผูจัดการ  (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาจากการติดตาม
ขาวงบประมาณของรัฐบาลในป 2555 มีจํานวนเงินเพ่ิมข้ึนพอสมควรเม่ือเปรียบเทียบกับป 2554 หากแตไมทราบจํานวนของ
งบประมาณท่ีแนนอน ทั้งนี้รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการซอมแซมถนนท่ีชํารุดภายหลังจากเหตุการณน้ําทวม สวนเร่ืองการ
สรางถนนไรฝุนเปนนโยบายของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ในสมัยกอน ซึ่งปจจุบันหนวยงานดังกลาวไดถูกยุบเลิก
ไปแลว  

 
กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมเร่ืองการลงทุนในประเทศพมาวาในปจจุบัน บริษัทฯ

ดําเนินการขายผลิตภัณฑยางมะตอยใหแกประเทศพมาโดยปกติอยูแลว ดังนั้นในกรณีที่อุปสงคของผลิตภัณฑดังกลาวใน
ประเทศพมาเพ่ิมสูงข้ึน สืบเนื่องมาจากการรวมกลุมเศรษฐกิจไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ภายในป 2558 
เช่ือวาบริษัทฯจะไดรับสวนแบงทางการตลาดในประเทศพมาที่เพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน 

 
ผูถือหุน (นายนิติ สุทธิโรจน) สอบถามวาบริษัทฯดําเนินการซอมบํารุงเรือโดยบริษัท Asian Marine Services Public 

Company Limited ใชหรือไม และธุรกิจเดินเรือจะมีโอกาสเปนรายไดหลักของบริษัทฯ หรือไม  
 
กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาปจจุบันบริษัทฯเปนเจาของเรือจํานวน 7 ลํา การซอมบํารุง

เรือตามปกติจะดําเนินการโดยทีมซอมบํารุงของบริษัทฯเอง หากเกิดการชํารุดเสียหายท่ีทีมซอมบํารุงของบริษัทฯสามารถซอมแซม
เองได จะมีการสั่งซ้ืออะไหลเพ่ือดําเนินการซอมแซม ทั้งนี้ทุก 30 เดือน บริษัทฯจะตองดําเนินการนําเรือข้ึนอูเพ่ือตรวจสภาพใตทอง
เรือ เนื่องจากเรือของบริษัทฯเปนเรือเดินสมุทร อูที่สามารถรองรับไดจึงจําเปนตองมีขนาดใหญ โดยอูที่มีมาตรฐานและสามารถ
รองรับเรือของบริษัทฯไดภายในประเทศมี 2 แหง และหน่ึงในจํานวนนั้น คืออูของบริษัท Asian Marine Services Public Company 
Limited อยางไรก็ดี ธุรกิจเดินเรือไมสามารถเปล่ียนมาเปนธุรกิจท่ีสรางรายไดหลักใหกับบริษัทฯ ได เนื่องจากรายไดของบริษัทฯมี
จํานวนเงินประมาณสองหมื่นกวาลานบาท ในขณะท่ีธุรกิจเดินเรือของบริษัทฯสามารถสรางรายไดเพียงประมาณพันกวาลานบาท 
อยางไรก็ตามธุรกิจดังกลาวสามารถสรางกําไรใหกับบริษัทฯทุกๆป 

 
กรรมการผูจัดการ  (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมวาสาเหตุที่บริษัทฯไดตัดสินใจขายเรือของบริษัทฯ

จํานวน 1 ลํา เนื่องจากเรือลําดังกลาวเปนเรือดัดแปลงและเกามาก มีโรงกลั่นหลายแหงไมยอมรับใหใชเรือลําดังกลาวเพ่ือบรรทุก
สินคา ดังนั้นบริษัทฯจึงตัดสินใจขายในลักษณะ Scrap Sale โดยยังไมสามารถระบุรายรับที่แนนอนจากการขายเรือลําดังกลาวได 

 
ผูถือหุน (นางกรรณพร วงศไพบูลยวัฒน) ขอใหบริษัทฯช้ีแจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับแผนการจําหนายทรัพยสินประจําป 

2555 โดยกรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาการจําหนายสินทรัพยประจําป 2555 เปนจํานวนเงิน 
294 ลานบาทนั้น ประกอบดวย การขายท่ีดินจํานวน 3 แปลง และเรือจํานวน 1 ลํา ทั้งนี้ประมาณการรายรับจากการขายเรือ
ในลักษณะ Scrap Sale น้ัน คาดวาจะเปนจํานวนเงินไมเกิน 1 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30 ลานบาท 

 
ผูถือหุนทานเดิมไดเสนอแนะวาบริษัทฯควรแยกรายการสําหรับการจําหนายทรัพยสินใหชัดเจนยิ่งข้ึน ทั้งนี้ประธานฯ

ไดรับทราบขอคิดเห็นดังกลาว 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)38  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 1

 

ผูถือหุนรายเดิมสอบถามตอไปวา หากผูถือหุนตองการทราบขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองงบประมาณของรัฐบาล เหตุใดบริษัทฯ
จึงไมสามารถช้ีแจงจํานวนงบประมาณที่แนชัดได ทั้งที่จํานวนงบประมาณของรัฐบาลเก่ียวของโดยตรงกับการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาบริษัทฯทําธุรกิจกับสวนราชการ โดยลูกคาหลักของบริษัฯ 
คือ ผูรับเหมากอสรางถนน อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไมไดติดตอกับภาครัฐโดยตรง บริษัทฯมีขอมูลงบประมาณของรัฐบาลที่
เก่ียวของกับการทําถนนโดยตรง สวนงบประมาณที่เพ่ิมเติมในภายหลังนั้น บริษัทฯไดทําการเก็บขอมูลทุกคร้ัง นอกจากนี้
บริษัทฯมีขอมูลงบประมาณของแตละหนวยราชการ โดยป 2555 งบประมาณของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และ
สวนราชการท่ีเก่ียวของท่ีบริษัทไดคัดแลววาเก่ียวของกับถนนยางมะตอยโดยตรง (ไมรวมเงินเดือนคาราชการ คากอสราง
อาคาร สะพานและถนนคอนกรีต) คือประมาณ 40,000 กวาลานบาท ฝายการตลาดของบริษัทฯจะคัดงบประมาณใหไดมาก
ที่สุด แตตองเรียนวาขอมูลงบประมาณจะถูกตองแนนอน ตอเมื่อสวนราชการไปขออนุมัติสํานักงานงบประมาณเพ่ือจัดสรรเงิน
งบประมาณแลว ทั้งนี้จํานวนงบประมาณที่แจงโดยสํานักงานงบประมาณอาจมีการเปล่ียนแปลง เชน งบประมาณสวนหนึ่งของ
ป 2554 ยังไมไดถูกใช เนื่องจากเกิดเหตุการณน้ําทวม ทําใหจํานวนดังกลาวกลายมาเปนงบประมาณสําหรับป 2555 โดย
บริษัทฯมีขอมูลดานงบประมาณของรัฐบาลในระดับหนึ่ง ซึ่งจัดทําโดยฝายการตลาดของบริษัทฯ จากการจัดเก็บขอมูล
งบประมาณของรัฐบาลจากแหลงที่เช่ือถือได เพ่ือนํามาใชประกอบการประมาณการการขายภายในประเทศ ทั้งนี้ประมาณการ
รายไดของป 2555 นั้นมียอดขายท่ีสูงกวาเดิม เมื่อเทียบกับป 2554 

 
ผูถือหุนรายเดิมสอบถามวางบประมาณท่ีจะไดรับจัดสรรเฉพาะสําหรับการทําถนนยางมะตอยและความตองการการ

ใชยางมะตอยเปนเทาใด และผูถือหุนจะสามารถทราบงบประมาณดังกลาวไดอยางไร โดยเนนวาการจัดเตรียมขอมูลดังกลาว
เปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทฯ กรรมการผูจัดการ (นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน) ไดช้ีแจงวาโดยปกติ บริษัทฯจะรวบรวมประมาณ
การงบประมาณของรัฐบาลสําหรับจัดทําและซอมบํารุงถนน เมื่อรวมรวมไดแลวจึงนํามาแปลงเปนปริมาณการใชยางมะตอย 
โดยประเมินวางานกอสรางจะใชยางมะตอยชนิดใดและในปริมาณเทาใด เพ่ือใหไดประมาณการความตองการใชยางมะตอยของ 
ประเทศท้ังหมด และนํามาคูณกับสวนแบงทางการตลาดเพ่ือใหไดผลลัพธเปนประมาณการ เพ่ือนํามาจัดทํางบประมาณของ
บริษัทฯ บริษัทฯจะดําเนินการจัดสงตัวเลขดานสวนแบงการตลาดของยางมะตอยแตละชนิดใหแกนักวิเคราะหหรือผูจัดการ
กองทุน โดยสวนแบงการตลาดของยางมะตอยประเภทแอสฟลตซีเมนต (Asphalt Cement) อยูที่รอยละ 40 - 42 และสวน
แบงการตลาดของยางมะตอยประเภทแอสฟลตอิมัลชัน (Asphalt Emulsion) อยูที่ประมาณรอยละ 68 - 70 

 
ผูถือหุนรายเดิมเสนอแนะวาขอมูลที่สําคัญตอผูถือหุนรายยอยนั้น คือ ภาพรวมดานการตลาดของบริษัทฯ เทานั้น 

โดยผูถือหุนตองการทราบสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของรัฐบาล โดยตองการทราบถึงผล
การดําเนินงานของบริษัทฯใหมากข้ึน เนื่องจากผูถือหุนไดรับทราบขอมูลของบริษัทฯจากการประชุมผูถือหุนปละคร้ังเทานั้น 
กรรมการผูจัดการใหญ (นายสมจิตต เศรษฐิน) ไดอธิบายวางบประมาณของรัฐบาลท่ีจัดสรรสําหรับสรางถนนน้ันเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 11,000 ลานบาท ซึ่งในความเปนจริงแลวรัฐบาลอาจใชเงินสําหรับสรางถนนไมครบตามจํานวนเงินดังกลาว ดังนั้น
บริษัทฯจึงไมสามารถระบุไดโดยชัดเจนวาสวนแบงทางการตลาดเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของรัฐบาลจะเปนเทาใด 
นอกจากนี้รายไดของบริษัทฯยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน เชน การจัดหาวัตถุดิบและการแขงขันในตลาด ทั้งนี้สัดสวนการตลาดที่
บริษัทฯสามารถระบุได คือ สัดสวนการตลาดจําแนกตามประเภทผลิตภัณฑเทานั้น ดังที่ไดช้ีแจงไปแลวขางตน 

 
ผูถือหุนรายเดิมกลาวเพ่ิมเติมวาการท่ีบริษัทฯประกอบธุรกิจอยูในระดับท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยไดนั้น บริษัทฯจะตองดําเนินการจัดเก็บขอมูลดานประมาณการทางตลาดแนนอน แตดวยเหตุใดบริษัทฯ จึงไม
อยากใหขอมูลในเร่ืองนี้ กรรมการผูจัดการใหญ (นายสมจิตต เศรษฐิน) ไดอธิบายวาฝายบริหารตองระมัดระวังในการตอบ
คําถามดังกลาว เนื่องจากขอมูลท่ีตอบโดยฝายบริหารของบริษัทฯจะมีลักษณะเปนทางการ และขอมูลดังกลาวอาจสงกระทบ
ตอราคาตลาดหุน ทั้งนี้การประมาณการอาจมีการคาดเคล่ือนหรือเปล่ียนแปลง ดังนั้นการใหขอมูลดังกลาวจึงอาจถือเปนการ
ช้ีนําผูถือหุนอยางไมถูกตอง อยางไรก็ตามฝายบริหารของบริษัทฯเขาใจวาผูถือหุนตองการขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น และรับ
ขอคิดเห็นดังกลาวไปพิจารณา 
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ประวัตบิุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการป 2556 
 
ช่ือ     : นายแอรฟเว  เลอบุค 
ตําแหนง     : กรรมการ  
วัน เดือน ป  ที่เปนกรรมการ  : 17 พฤศจิกายน 2551  
วัน เดือน ป เกิด    : 7 มกราคม 2495 
อายุ     : 62 ป  
สัญชาติ     : ฝร่ังเศส 
ที่อยู     : 17 Avenue de Lamballe 75016 Paris, France 
คุณวุฒิทางการศึกษา   : Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des Travaux  
    Publics, France  
 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการกับ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  ไมมี 
 
ประสบการณทํางาน   : 2551 - ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทิปโกแอสฟลท จํากัด  

2550 - ปจจุบัน Chairman and Chief Executive Officer,   
Colas Group 

2548 - 2550 Chairman and Chief Executive 
Officer,  SAUR International Group 

2545 - 2548  Chief Executive Officer, SAUR Group  
International Group 

2544 - 2545  Chief Operating Officer, BOUYGUES  
Construction, Energy & Services 

2544 - 2545  Chairman of the Board, ETDE Electricity 
 

 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน     :   1    บริษัท 

บริษัทจดทะเบียน  :   -     บริษัท
  

ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจ 
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :  ไมมี 
 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :  กรรมการบริษัท  : 0/5 คร้ัง 
 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท  : 4 ป 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 3

 

ประวัตบิุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการป 2556 
 
ช่ือ     : นายจาคส ปาสตอร   
ตําแหนง     : กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
วัน เดือน ป  ที่เปนกรรมการ  : 1 สิงหาคม 2543 
วัน เดือน ป เกิด    : 26 มิถุนายน 2497 
อายุ     : 58 ป  
สัญชาติ     : ไทย 
ที่อยู     : 376/126 สลิลธาราคอนโดมิเนียม 

ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล  
เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120 

คุณวุฒิทางการศึกษา   :  Advanced Management Program (AMP), Harvard Business  
School,MA, USA 

: Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers 
 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการกับ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  ไมมี 
 
ประสบการณทํางาน   :  2547 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท ไทยสเลอร่ีซิล จํากัด  

2543 - ปจจุบัน  กรรมการบริหาร บมจ. ทิปโกแอสฟลท  
2536 - ปจจุบัน Asia Area Manager Colas S.A.  

 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน     :   2 บริษัท 

บริษัทจดทะเบียน :  - บริษัท
  

ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจ 
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :  ไมมี 
 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) :  ไมมี 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :  คณะกรรมการบริษัท     :   5/5 คร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   :   2/2 คร้ัง 
 

จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท  : 12 ป 
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ประวัตบิุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการป 2556 
 
ช่ือ     : นายสิทธิลาภ  ทรัพยสาคร 
ตําแหนง     : กรรมการบริหาร 
วัน เดือน ป  ที่เปนกรรมการ  : 25 เมษายน 2544 
วัน เดือน ป เกิด    : 31 มกราคม 2494 
อายุ     : 62 ป  
สัญชาติ     : ไทย 
ที่อยู     : 118/22 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ  
คุณวุฒิทางการศึกษา   :  B.S. (Business Adm.) Babson  
           College, Wellesley, Mass, U.S.A. 
 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการกับ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :  ไมมี 
 
ประสบการณทํางาน   :  2555 - ปจจุบัน   กรรมการ บมจ. ทิปโกฟูดส  

2547 - ปจจุบัน  กรรมการ บริษัท เอกชัยคอนเทนเนอร 
เทอรมินอล จํากัด  

2544 - ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทิปโกแอสฟลท 
2540 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามคอนเทนเนอร

ทรานสปอรตแอนดเทอรมินอล จํากัด 
2539 - ปจจุบัน กรรมการ บริษทั ถนอมวงศบริการ จํากัด 
 

ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน  :  4 บริษัท 
บริษัทจดทะเบียน   :  กรรมการ บมจ.ทิปโกฟูดส  
 

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  :  ไมม ี
 
จํานวนหุนและสัดสวนการถอืหุนในบริษัท (%) :  1,000,000 หุน (0.66%)  
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :  กรรมการบริษัท  : 4/5 คร้ัง 
 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท  : 11 ป    
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ประวัตบิุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการป 2556 
 
ช่ือ     : นายชัยวัฒน  ศรีวรรณวัฒน  
ตําแหนง     : กรรมการผูจัดการ  
วัน เดือน ป  ที่เปนกรรมการ  : 13 กุมภาพันธ 2545 
วัน เดือน ป เกิด    : 23 กุมภาพันธ 2503 
อายุ     : 53 ป  
สัญชาติ     : ไทย 
ที่อยู   : 56/102 หมู 5 ตําบลปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130  

 
คุณวุฒิทางการศึกษา   : B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England 
 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการกับ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2546  อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 
ประสบการณทํางาน   :  2545 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บมจ. ทิปโกแอสฟลท 

 2539 - 2545    ผูอํานวยการสายการตลาด บมจ. ทิปโกแอสฟลท 
 2533 - 2539   ผูจัดการอาวุโสฝายผลิต  บมจ. ทิปโกแอสฟลท 
 2535          ผูจัดการกลุมโรงงาน บมจ. ทิปโกแอสฟลท 
 2526 - 2534    ผูจัดการโรงงาน บมจ. ทิปโกแอสฟลท 

       
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมมี 
 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจ  
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :  ไมมี 
 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :  กรรมการบริษัท :  5/5 คร้ัง 
 
จํานวนปท่ีเปนกรรมการบริษัท  : 10 ป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)44  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 4

 

บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

ที่จัดสรรใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP-W3) 
_______________________________________________________________________________________ 

 
1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและ

บริษัทยอย (บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนไมนอยกวารอยละ 50) 
 
โครงการการเสนอจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ไดแก พนักงานระดับ Key 

managers และพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (High potential employees) ของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด  )มหาชน (  (“บริษัท”) 
และบริษัทยอยของบริษัท เปนสวนหนึ่งของระบบบริหารบุคลากรท่ีเพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในความสําเร็จขององคกร ทั้งเปน
แนวทางในการสรางจูงใจในการทํางาน   

 
วัตถุประสงคของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย มี

ดังตอไปนี้  
• เพ่ือใหรางวัลแกบุคลากร (ไดแก พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential 

employees)) ของบริษัทและบริษัทยอยในการสรางมูลคาหุน 
• เพ่ือเพ่ิมระดับความเชื่อมโยงของผลงานและรายได 
• เพ่ือรักษาบุคลากรท่ีสําคัญของบริษัทและบริษัทยอย 
• เพ่ือสรางเสริมใหมีแนวคิดเก่ียวกับผลงานในระยะยาว 

 
2. รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน

ของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP-W3) 
 

หัวขอ รายละเอียด 
1.  ประเภทและชนิดของใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท ชนิดระบุช่ือผูถือ และไมสามารถ
เปล่ียนมือได  

2.  จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขาย 

1,200,000 หนวย 

3.  จํานวนหุนสามัญท่ีออกเพ่ือ
รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1,200,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.79 ของ
จํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท จํานวน 152,548,068 หุน ณ วันที่ 
15 กุมภาพันธ 2556 

4.  ราคาเสนอขาย 0 บาทตอหนวย 
5.  วิธีการจัดสรร  จัดสรรโดยตรงใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ไดแกพนักงานระดับ Key 

managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัท
และบริษัทยอย จํานวนไมเกิน 75 ราย  
ผูที่จะไดรับการจัดสรรจะตองมีสถานะเปนกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่มีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนดรายช่ือของ
กรรมการบริหาร ที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในขณะท่ีคณะผูบริหารระดับสูง 
(senior management committee) จะเปนผูกําหนดรายชื่อของพนักงาน (ไดแก 
พนักงานระดับ Key managers และ พนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential 
employees)) ที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จัดสรรขึ้นกับคุณสมบัติและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
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หัวขอ รายละเอียด 
6.  อัตราใชสิทธิ  1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนได 1 หุน เวนแต

จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
7.  ราคาใชสิทธิ 53.06 บาทตอหุน  

ราคาใชสิทธิเทากับราคาตลาดของหุนของบริษัทที่คํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คร้ังที่ 2/2556 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 ทั้งนี้ เวนแตจะมีการปรับสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

8.  วันออกเสนอขาย ภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย (ESOP-W3)  
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการกําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

9.  อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 5 ปนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 10. เงื่อนไขการใชสิทธิ นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิในการซื้อ

หุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดหลังจากปที่ 3 นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
สามารถใชสิทธิไดอัตรารอยละ 100 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่แตละคนไดรับจัดสรร 
ทั้งนี้ หากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังใดจะทําใหเกิดเศษหุนท่ีไมถึงจํานวน
เต็มของ 1 หนวยการซ้ือขายหุน (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย 
(ตลาดหลักทรัพยกําหนดให 1 หนวยการซื้อขายเทากับ 100 หุน) ใหปดสวนที่ทําให
เกิดเศษหุนดังกลาวไปรวมใชสิทธิในชวงระยะเวลาการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกําหนดการใชสิทธิ
ใดๆ หากครบกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิแลว ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆที่ไมถูก
ใชสิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 

11.ระยะเวลาการใชสิทธิ กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิไดทุกๆ 3 
เดือน (หลังจากปที่ 3 นับจากวันทีอ่อกใบสําคัญแสดงสิทธิ) ในทุกวนัทาํการสุดทาย
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแตละป ตลอดอายุของใบ 
สําคัญแสดงสิทธิ 
สําหรับการใชสิทธิคร้ังสุดทายใหตรงกับวันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
หากวันดังกลาวตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ใหเล่ือนเปนวันทําการสุดทายกอน
วันครบกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

12. ระยะเวลาแจงความจํานง 
ในการใชสิทธิ 

กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานที่ประสงคจะใชสิทธิในการซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ในระหวางเวลา 
9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทําการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วัน กอนวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละคร้ัง ยกเวนระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิคร้ัง
สุดทายซ่ึงผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิภายใน 15 
วัน กอนวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

13. ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

- ไมมี - 

14. ตลาดรองของหุนสามัญที่เกิด
จากการใชสิทธิ 

บริษัทจะนาํหุนสามญัทีเ่กิดจากการใชสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลกัทรัพยจดในทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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หัวขอ รายละเอียด 
15. สิทธิผลประโยชนอ่ืน หุนสามัญท่ีออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพ

หุนเทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัทที่ออกไปกอนหนานี้ทุกประการ 
16. เหตุในการตองออกหุนใหมเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงการใช
สิทธิ 

เมื่อมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ
เมื่อมีเหตุการณตามที่ระบุในประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย 
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการ
ปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิ 

17. เงื่อนไขอ่ืน ใหคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอ่ืนๆของใบสําคัญแสดง
สิทธินี้  การเขาเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆท่ีเก่ียวของ รวมทั้ง
ดําเนินการตางๆที่จําเปนและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการ
ออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ ซึ่งรวมถึงการนําหุนสามัญที่เกิดจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
3.  หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 3.1  บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ไดแก พนักงานระดับ Key managers 

และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)) ของบริษัทและบริษัทยอยภายในระยะเวลา 1 ปนับจาก
วันท่ีที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอย (ESOP-W3) 

 3.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไมไดมีการใชสิทธิภายในอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิหรือในกรณีที่มีใบสําคัญแสดงสิทธิใดๆ 
ที่ไมไดมีการจัดสรร เมื่อพนระยะเวลาการเสนอขายในกรณีใดๆ ดังกลาว ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นถูกยกเลิก
และส้ินผลไป 

 3.3   รายช่ือกรรมการที่จะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหกรรมการแตละราย 
 

 
รายช่ือกรรมการ 

 
ตําแหนง 

จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิที่ไดรับ 
จัดสรร (หนวย) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่ไดรับจัดสรรตอจํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมด (รอยละ) 
1. นายสมจิตต เศรษฐิน กรรมการบริหาร ไมเกิน 60,000 ไมเกิน รอยละ 5 
2. นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน กรรมการบริหาร ไมเกิน 60,000 ไมเกิน รอยละ 5 
3. นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร กรรมการบริหาร ไมเกิน 60,000 ไมเกิน รอยละ 5 
4. นายจาคส ปาสตอร กรรมการบริหาร ไมเกิน 60,000 ไมเกิน รอยละ 5 
5. นายอูกส เดอชองส กรรมการบริหาร ไมเกิน 60,000 ไมเกิน รอยละ 5 

 
 3.4  ไมมีกรรมการบริหารและพนักงาน (ไดแก พนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High 

potential employees)) ที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนใบสาํคัญแสดงสิทธิทั้งหมด      
   - ไมมี - 
3.5   คุณสมบัติของกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานซึ่งมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังนี้ 

(ก) มีสถานะเปนกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน (ไดแกพนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพ  
สูง (High potential employees)) ของบริษัท ณ วันที่จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
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(ข) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานแตละรายจะไดรับ ไมจําเปนตองมีจํานวนเทากัน 
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับตําแหนง ประสบการณ ความรับผิดชอบ อายุงาน ความสามารถ ผลงาน ประสิทธิภาพและการ
ปฏิบัติงานที่ผานมาและในปจจุบัน รวมถึงศักยภาพและประโยชนที่จะทําใหแกบริษัทในอนาคต 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผูกําหนด (1) รายช่ือกรรมการบริหารที่จะไดรับ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (2) รายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนๆท่ีจําเปนเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย รวมถึงการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหารคร้ังนี้ (3) จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรใหแกกรรมการบริหาร 
ในขณะท่ีคณะผูบริหารระดับสูง (senior management committee) จะเปนผูกําหนดเงื่อนไขในลักษณะดังกลาวขางตน
สําหรับพนักงานระดับ Key managers และพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential employees)  
 

3.6  เงื่อนไขสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  (ก)  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองมีสภาพเปนกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด 

(มหาชน) หรือบริษัทยอย ในวันกําหนดการใชสิทธินั้นๆ 
  (ข)  เงื่อนไขที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิพนสภาพเปนกรรมการบริหารหรือพนักงานในกรณีตางๆดังนี้    
 

กรณี การดําเนินการ 
พิการ - ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมถึงกําหนดใชสิทธิใหสามารถใชสิทธิไดทันที 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดแลวสามารถใชสิทธิแปลงสภาพได
ตามกรณีปกติทั่วไป  

เสียชีวิต - ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไม ถึงกําหนดใช สิทธิใหสามารถใชสิทธิไดทันทีโดยผู รับ
ผลประโยชน 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดแลวสามารถใชสิทธิแปลงสภาพได
ตามกรณีปกติทั่วไปโดยผูรับผลประโยชน  

เกษียณอาย ุ - ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมถึงกําหนดใชสิทธิใหสามารถใชสิทธิไดทันที  
- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดแลวสามารถใชสิทธิแปลงสภาพได

ตามกรณีปกติทั่วไป  
การสิ้นสภาพการจางงาน 
โดยมีเหตุใหออก 

- ผูบริหารจะกําหนดวิธีดําเนินการตามความเหมาะสม  

ลาหยุดในกรณพิีเศษ(ไดรับ 
หรือไมไดรับคาจาง) 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ถึงกําหนดใชสิทธิแลวสามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดตามกรณีปกติทั่วไป 
- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมถึงกําหนดใชสิทธิจะถึงกําหนดใชสิทธิแปลงสภาพตามกรณีปกติทั่วไป 
- ในปที่ลา จํานวน Warrant ที่ใหจะถูกคํานวณใหมตามสัดสวนวันที่ทํางาน 

การสิ้นสภาพการจางงาน 
เนื่องดวยการลดพนักงาน 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมถึงกําหนดใชสิทธิใหสามารถใชสิทธิไดทันที  
- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดแลวตองใชสิทธิภายใน 90 วันหลังจาก

ส้ินสภาพการจางงาน หรือส้ินอายุใบสําคัญแสดงสิทธิแลวแตอยางใดจะถึงกอน 
ลาออก - ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมถึงกําหนดใชสิทธิใหหมดสภาพ 

- ใบสําคัญแสดงสิทธิที่สามารถใชสิทธิแปลงสภาพไดแลวตองใชสิทธิภายใน 90 วันหลังจาก
ส้ินสภาพการจางงาน หรือส้ินอายุใบสําคัญแสดงสิทธิแลวแตอยางใดจะถึงกอน 

 
3.7  ผลกระทบตอผูถือหุนอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงผลกระทบตอราคาของหุน  

  (Price  Dilution) และผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 
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2.7.1 ผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) 
   การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย จํานวน 
1,200,000 หนวย จะไมทําใหผูถือหุนเดิมไดรับผลกระทบดานราคาตลาดของหุน (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิทธิ 
(Exercise Price) เปนราคาตลาด ซึ่งคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทท่ีซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ในชวงระยะเวลา 15 วันทําการติดตอกันกอนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2556 ในวันที่ 
15 กุมภาพันธ 2556 มีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  
 
2.7.2 ผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุน (Control Dilution) 
 ในกรณีที่มีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่จัดสรรแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานเพ่ือซ้ือหุน
สามัญที่จัดไวรองรับจํานวน 1,200,000 หุน จะมีผลทําใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิมลดลง
อัตรารอยละ 0.78 ของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนเดิม โดยคํานวณเปรียบเทียบกับจํานวนหุนที่
ออกและจําหนายแลว จํานวน 152,548,068 หุน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2556 
 
- Control Dilution 
  Control Dilution        =              จํานวนหุนรองรับ ESOP-W3                  . 

                                                    (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับ ESOP-W3) 
                                           =                1,200,000        .  
                                                    (152,548,068 + 1,200,000) 

                                            =    0.78% 
 

3.8  ขอมูลอ่ืนใดอันอาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจของนักลงทุน (ถามี) 
นักลงทุนที่ลงทุนในหุนของบริษัทจะไดรับประโยชน (ทั้งในรูปของเงินปนผล (ถามี) และมูลคาของหุน) ซึ่ง

เปนผลจากการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยการจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ดังกลาวคือ เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
อันจะเพ่ิมมูลคาหุนของกิจการ 

 
3.9  สิทธิในการคัดคานของผูถือหุน  

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยในคร้ังนี้ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามญัผูถือหุนดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนเสยีงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึง่ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 
10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้

 
3.10 ความชวยเหลือทางการเงนิจากบริษัทในการจัดหาแหลงเงินทุนใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงาน 

บริษัทไมมีนโยบายในการใหความชวยเหลือทางการเงินในการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จัดสรรใหแกกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยในครั้งนี้แตอยางใด 
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เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
การลงทะเบียนผูเขารวมประชุมผูถือหุนสามัญประจําปคร้ังที่ 1/2556 ของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  
 
1. เอกสารที่ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ 
ใบขับข่ีหรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 
2.2 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับขอ 1 

นิติบุคคล 
1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 
 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบ
ฉันทะ 

2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 
(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือ
รับรองสําเนาถูกตอง 

2.4 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 

3 กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุนใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1) หรือ 2) 
  
 ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ตอง
สงหลักฐานดังตอไปนี้เพ่ิมเติม 

3.1 หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

3.2 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian  
3.3 ทั้งนี้ เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย 

และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 
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2. วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทฯไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว  ผูถือ
หุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ประสงคจะใชหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค สามารถ Download แบบ ค ไดจาก www.tipcoasphalt.com  
 
 ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้ 

1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น ดังนี้ 
1.1  ผูถือหุนทั่วไปจะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึงเทานั้น 
1.2  ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง Custodian ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงไดจากท้ัง 3 แบบ (แบบ ก 
หรือแบบ ข หรือ แบบ ค) 

2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยใหระบุช่ือพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ เพียงทานเดียว
ใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมดังกลาว 

3. ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันท่ีที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพ่ือใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปใหแกผูรับมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเขารวมประชุม 

4. สงหนังสือมอบฉันทะกอนเวลาการประชุมอยางนอยคร่ึงช่ัวโมง เพ่ือใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบ
เอกสารและใหทันเวลาเร่ิมประชุม 

  
 ทั้งนี้ ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบงแยกการลงคะแนน
เสียงไดและผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถือ โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ี
ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซ่ึงเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหเปนผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค 
 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 
 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง หรือต้ังแตเวลา 8.00 น.  
เปนตนไปในวันศุกรที่  5  เมษายน 2556  ณ หองประชุมช้ัน 5  อาคารทิปโก เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6  แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนท่ีสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพรอมนี้ 
 
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน 
หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 

1. การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระใหนับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ซึ่งผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียง
ลงคะแนนเพียงอยางใดอยางหนึ่ง คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ไมสามารถแบงออกเสียงลงคะแนน
เปนบางสวน (เวนแตเปนการออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉันทะ 
2.1   ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น  

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะวาระใดไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

2.2 หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวในหนังสือมอบฉันทะ
หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดตามสมควร 
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มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
1. กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเปนมติของท่ีประชุม 
2. กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเปนไปตามท่ี

กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการ
ลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

2.1 หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 
2.2 ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเร่ือง

นั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะน้ันออกนอกที่ประชุมช่ัวคราวก็ได 
เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)52  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 6

 

ขอมูลกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ    : นายปานเฉลิม สุธาธรรม 
ตําแหนง  : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
วัน เดือน ปที่เปนกรรมการ  : 14 มิถุนายน 2547 
วัน เดือน ป เกิด  : 13 เมษายน 2496 
อายุ    : 60 ป  
สัญชาติ  : ไทย 
ที่อยู    : 316 ซอยลาดพราว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา   : M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, Conn., U.S.A. 
    : B.S. (Accounting), Babson College, Wellesley, Mass., U.S.A. 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2549: Audit Committee Program (ACP)  

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

ประสบการณการทํางาน     : 2549 - ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  
    2547 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

2532 - 2551      ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเซเซน จํากัด   
    2530 - ปจจุบัน   กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จํากัด  
 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน     :     1 บริษัท 

  บริษัทจดทะเบียน          :     - บริษัท
  

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :   ไมมี 
 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :     กรรมการบริษัท  : 5/5 คร้ัง                                    
 :     กรรมการตรวจสอบ :        9/9  คร้ัง  
 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 9 ป 
 
ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 53

 

ขอมูลกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ    : นายปานเฉลิม สุธาธรรม 
ตําแหนง  : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
วัน เดือน ปที่เปนกรรมการ  : 14 มิถุนายน 2547 
วัน เดือน ป เกิด  : 13 เมษายน 2496 
อายุ    : 60 ป  
สัญชาติ  : ไทย 
ที่อยู    : 316 ซอยลาดพราว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา   : M.B.A., University of Bridgeport, Bridgeport, Conn., U.S.A. 
    : B.S. (Accounting), Babson College, Wellesley, Mass., U.S.A. 
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2549: Audit Committee Program (ACP)  

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

ประสบการณการทํางาน     : 2549 - ปจจุบัน   กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)  
    2547 - ปจจุบัน   กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

2532 - 2551      ที่ปรึกษาบริษัท ไทยเซเซน จํากัด   
    2530 - ปจจุบัน   กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จํากัด  
 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน     :     1 บริษัท 

  บริษัทจดทะเบียน          :     - บริษัท
  

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :   ไมมี 
 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :     กรรมการบริษัท  : 5/5 คร้ัง                                    
 :     กรรมการตรวจสอบ :        9/9  คร้ัง  
 
จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท : 9 ป 
 
ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 6

 

ขอมูลกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ : นายนิพนธ  สุทธิมัย 
ตําแหนง       : กรรมการอิสระ 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วัน เดือน ปที่เปนกรรมการ       : 16 กุมภาพันธ 2549  
วัน เดือน ป เกิด       : 19 เมษายน 2501 
อายุ : 55 ป 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู :        99/167 หมูบานพฤษชาติ ซอย 13 รามคําแหง 118 บางกะป กรุงเทพฯ 10240 
คุณวุฒิทางการศึกษา : Master in Operational Research, London School of Economics, UK 
  Licence de Droit (Law), Universite de Droit, Lyon, France 
 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   : 2549:  Director  Accreditation Program (DAP) 

 2549:  Audit Committee Program (ACP)  
 
ประสบการณการทํางาน : 2550 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร CLY International Limited 

 2549 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 
 2548 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอรคาโก จํากัด 
 2542 - ปจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอรซีส จํากัด 

 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน      : ไมใชบริษัทจดทะเบียน     :  3  บริษัท 

 บริษัทจดทะเบียน  :  -  บริษัท
  

ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :  ไมมี 
 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 
 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :     กรรมการบริษัท  :     5/5 คร้ัง                                    
 :     กรรมการตรวจสอบ :     8/9 คร้ัง  
 
จํานวนปที่เปนกรรมการ  : 7 ป 
 
ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)54  

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 6

 

ขอมูลกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ  : นายนพพร  เทพสิทธา 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
วัน เดือน ปที่เปนกรรมการ : 27 เมษายน 2555  
วัน เดือน ป เกิด : 21 กุมภาพันธ 2497 
อายุ : 58  ป 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู  : 110/24 ซอยลาดพราว 18 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว  
                                              เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
คุณวุฒิทางการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2555:   Audit Committee Effectiveness Seminar  
  2548:  Director  Accreditation Program (DAP) 
 
ประสบการณการทํางาน :    ปจจุบัน   -  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

 -  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนียน  
    ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 

  -  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  
     อนัดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

    -  รองประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย และ 
      ประธานคณะกรรมการ Global Logistics สภาผูสงสินคาทาง
      เรือแหงประเทศไทย 

   -  กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนสง
  ดวยรถบรรทุกและคณะกรรมการกํากับการศึกษา 
  โครงการสงเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวย
  รถบรรทุก กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

    - ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน (Council 
    on Supply Chain Management Professional  

     Thailand Roundtab            
 2547-2554 -  กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโสการจัดสง     

          บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  ไมมี 
   บริษัทจดทะเบียน      :  กรรมการอิสระ 2 บริษัท  

- บริษัท ยูเนียน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)  
- บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

    
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :  ไมมี 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)  :  ไมมี 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :       กรรมการบริษัท  :    3/3 คร้ัง                                    
 :      กรรมการตรวจสอบ :    5/6 คร้ัง  
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 1 ป 
ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 55

 

ขอมูลกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ  : นายนพพร  เทพสิทธา 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
วัน เดือน ปที่เปนกรรมการ : 27 เมษายน 2555  
วัน เดือน ป เกิด : 21 กุมภาพันธ 2497 
อายุ : 58  ป 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู  : 110/24 ซอยลาดพราว 18 ถนนลาดพราว แขวงลาดยาว  
                                              เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
คุณวุฒิทางการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : 2555:   Audit Committee Effectiveness Seminar  
  2548:  Director  Accreditation Program (DAP) 
 
ประสบการณการทํางาน :    ปจจุบัน   -  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

 -  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนียน  
    ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน) 

  -  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท  
     อนัดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

    -  รองประธานสภาผูสงสินคาทางเรือแหงประเทศไทย และ 
      ประธานคณะกรรมการ Global Logistics สภาผูสงสินคาทาง
      เรือแหงประเทศไทย 

   -  กรรมการคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพบริการขนสง
  ดวยรถบรรทุกและคณะกรรมการกํากับการศึกษา 
  โครงการสงเสริมมาตรฐานคุณภาพบริการขนสงดวย
  รถบรรทุก กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

    - ประธานชมรมวิชาชีพการจัดการซัพพลายเชน (Council 
    on Supply Chain Management Professional  

     Thailand Roundtab            
 2547-2554 -  กรรมการบริหารและรองประธานอาวุโสการจัดสง     

          บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  ไมมี 
   บริษัทจดทะเบียน      :  กรรมการอิสระ 2 บริษัท  

- บริษัท ยูเนียน ปโตรเคมีคอล จํากัด (มหาชน)  
- บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

    
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :  ไมมี 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%)  :  ไมมี 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :       กรรมการบริษัท  :    3/3 คร้ัง                                    
 :      กรรมการตรวจสอบ :    5/6 คร้ัง  
จํานวนปที่เปนกรรมการ : 1 ป 
ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 6

 

ขอมูลกรรมการอิสระที่เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะ 
 
ช่ือ : นายชายนอย  เผื่อนโกสุม 
ตําแหนง : กรรมการอิสระ 
 :  กรรมการตรวจสอบ 
วัน เดือน ปที่เปนกรรมการ : 27 เมษายน 2555  
วัน เดือน ป เกิด : 8 มิถุนายน 2493 
อายุ : 62 ป 
สัญชาติ : ไทย 
ที่อยู  : 257/46 ซอยสายสิน แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพฯ 
คุณวุฒิทางการศึกษา : -   ประกาศนียบัตรชั้นสูง สถาบันพระปกเกลา 

 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ           
  นักบริหารระดับสูง รุนที่ 6 
   - หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร  
   วตท. รุนที่ 9) 

 -   ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- Bachelor Degree in Higher Accounting, California College 
of Commerce, USA 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ  
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  :  -  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program รุน  
 3/2011 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 63/2007 
ประสบการณการทํางาน   : ปจจุบัน       -  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 

-  กรรมการอํานวยการ สถาบันปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
-  ประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันส่ิงแวดลอมอุตสาหกรรม 
   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
-  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
-  กรรมการบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด 
-  กรรมการบริษัท ทิสโก ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 
-  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
-  กรรมการคณะกรรมการประสานงานการใหความเห็น                
   ขององคการอิสระ 

 2551-2553  -  ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 
                  บริษัท ปตท.อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

              - รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. จํากัด  
                (มหาชน) 
 
ตําแหนงกรรมการในกิจการอ่ืน  : ไมใชบริษัทจดทะเบียน :  1 บริษัท 
  บริษัทจดทะเบียน  :  2 บริษัท  
   -  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) 
                                              - บริษัท ทิสโก  ไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) 
ตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําให 
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน :  ไมมี 
จํานวนหุนและสัดสวนการถือหุนในบริษัท (%) : ไมมี 
การเขาประชุมคณะกรรมการในป 2555 :     กรรมการบริษัท : 3/3 คร้ัง                                             
 :     กรรมการตรวจสอบ :       6/6 คร้ัง  
จํานวนปที่เปนกรรมการ   : 1 ป 
ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ 
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ขอบังคับบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 
 

หมวดที ่4 คณะกรรมการบริษัท 
 
ขอ 15.  กรรมการนั้นใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ัง ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ใหที่ประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตําแหนง 
(2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละตําแหนงนั้น ใหผูถือหุนแตละคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวน 
 หุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง  
(3) ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละตําแหนง บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดและเปนผูที่ไดรับคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนผู
ไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการ 

 
ขอ 16. ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการ
ที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 
 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก 
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดนั้น เปนผูออกจากตําแหนง 

 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได 
 

หมวดที ่5 การประชุมผูถือหุน 
 
ขอ 30. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันส้ินสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท 
 
 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับ
จํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาสิบหาคนซ่ึงมีหุนนับรวมกันได
ไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย คณะกรรมการ
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 
ขอ 31. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงหนังสือใหผูถือหุน
ทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไม
นอยกวาสามวัน 
 

สถานที่ที่จะใชประชุมตามวรรคหนึ่ง ตองต้ังอยูในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานแหงใหญ หรือสํานักงานสาขาของ
บริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง 
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ขอ 32. ผูถือหุนมีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน แตจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได 

การมอบฉันทะใหทําเปนหนังสือและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและมอบแกประธานท่ีประชุม ณ สถานท่ีที่ประชุมกอน
ผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 

 
ขอ 33. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีผูถือหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
 

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซ่ึงเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอัน
ระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุม
ไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

 
ขอ 34. มติของท่ีประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 
ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
(ค) การทํา แกไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะ
แบงกําไร-ขาดทุนกัน 

(ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจําหนายทรัพยสินประจําปของบริษัทในการประชุมสามัญประจําป
ของผูถือหุน และการอนุมัติการเขาทํารายการใด ๆ ของบริษัทที่มิไดอยูภายใตขอบขายของแผนการ
ลงทุนและแผนการจําหนายทรัพยสินท่ีไดรับอนุมัติไว ยกเวนในกรณีที่การเขาทํารายการใด ๆ ของบริษัท
ดังกลาวมีมูลคาไมเกินกวารอยละยี่สิบของจํานวนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติในแตละรายการใด ๆ ตามท่ี
ไดรับอนุมัติไวแลว 

(จ) การอนุมัติแผนการดําเนินธุรกิจประจําป แผนการทางธุรกิจประจําป และนโยบายทางการเงินโดยท่ัวไป
ประจําปของบริษัท  ตลอดจนการอนุมัติการเขาทํารายการใด ๆ ของบริษัทที่มิไดอยูภายใตขอบขายของ
แผนการดําเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินท่ีไดรับอนุมัติไวแลว ยกเวนในกรณีที่
แผนการดําเนินธุรกิจประจําป แผนการทางธุรกิจประจําป และนโยบายทางการเงินโดยท่ัวไปประจําปและ 
หรือในกรณีที่การเขาทํารายการใด ๆ ของบริษัทที่มิไดอยูภายใตขอบขายของแผนการดําเนินธุรกิจ
แผนการทางธุรกิจและนโยบายทางการเงินท่ีไดรับอนุมัติไวแลวดังกลาวไดรับการอนุมัติลวงหนาจาก
คณะกรรมการบริษัทไวแลว 

(ฉ) การอนุมัติการเขาทําสัญญาหรือการเขาทําความตกลงใดๆ หรือการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลง
ใดๆ ซึ่งไดทําข้ึนระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัทกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ยกเวนในกรณีที่การเขา
ทําสัญญาหรือการเขาทําความตกลงใดๆ หรือการแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ดังกลาว 
ไดรับการอนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการบริษัทแลวอยางไรก็ดีหากมีประกาศหรือกฎเกณฑใดๆ ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดใหการเขาทําสัญญาหรือการเขาทําความตกลงใดๆ หรือการ
แกไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลงใดๆ ดังกลาวตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ก็ใหอนุมัติโดย
ที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ “บุคคลที่เก่ียวโยงกัน” ดังกลาวขางตน ใหมีความหมายตามที่ระบุไวในประกาศ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการที่
เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนฉบับลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ไดมีการแกไข
เพ่ิมเติม 
(ช) การใชสิทธิออกเสียงและสิทธิอ่ืนใด ซึ่งเปนสิทธิที่ไดรับจากการถือหุนหรือประโยชนอ่ืนที่ถือโดยบริษัท

ยอยของบริษัทหรือในนิติบุคคลใดๆ ยกเวนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติเก่ียวกับการ
ใชสิทธิออกเสียงและสิทธิอ่ืนใด ซึ่งเปนสิทธิที่ไดรับจากการถือหุนหรือประโยชนอ่ืนดังกลาวไวแลว 

 
ขอ 35. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทไดจัดการไปในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 8
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