




บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

วันที่ 3 มีนาคม 2566

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2566 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย

 1. ส�าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565

 2. คูมื่อการใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส�าหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชมุซึง่รวมถงึแบบ 56-1 One Report

 3. ประวัติผู้สอบบัญชีส�าหรับวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 4. ประวัติกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของ 
  บริษัทฯ

 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
  และการออกเสียงลงคะแนน)

 6. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. นยิามกรรมการอสิระ และข้อมลูของกรรมการอสิระทีเ่สนอให้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 7. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุม 
  ผู้ถือหุ้น

 8. นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

 9. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษทั ทปิโก้แอสฟัลท์จ�ากัด (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้มีมตเิรียกประชมุผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ�าปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ส�านักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคาร
ทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ วัน เวลา การจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือการเปล่ียนแปลง 
ในรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

โดยวาระการประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน  
   2565

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 
2565 ให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก�าหนดตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยล�าดับที่ 1
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ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่  
8 เมษายน 2565

การลงคะแนน: เสยีงข้างมากของผูถ้อืหุ้นทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสยีงลงคะแนน
ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 2  รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2565

ความเป็นมา:  ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 35 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บรษัิทเกีย่วกับผลการด�าเนินงานของบรษิทัในรอบปีท่ีผ่านมา ท้ังน้ี บริษทัได้สรุปผลการด�าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมาและการ
เปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยปรากฎรายละเอียดในแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลด 
ได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 หรือบนเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2565 

การลงคะแนน: ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมา: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ากัด”) และข้อ 35 ของข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก�าหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบ
ดังกล่าวได้ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว 

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด โปร่งใส และแสดงความเห็นในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดของงบ 
ได้แสดงอยู่ในแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2

การลงคะแนน: เสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชมุด้วยตนเอง และออกเสยีงลงคะแนน 
ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2566

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปีของบริษัทฯ  
ต้องได้รบัการอนมุติัจากการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี โดยแผนการลงทนุและแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2566  
เป็นจ�านวนเงิน 2,138.7 ล้านบาท และ 177.0 ล้านบาทตามล�าดับ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2566  
โดยมีรายละเอียดตามตารางข้างท้าย
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 แผนการลงทุน

 การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่ 73.7 44.9 238.7

 เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ  743.6 335.0 863.0

 รถและเรือส�าหรับขนส่งยางมะตอย     98.7 135.6 1,036.9

 รวมงบประมาณลงทุน         916.0 515.4 2,138.7

 แผนจ�าหน่ายทรัพย์สิน     

 ที่ดิน เรือ รถขนส่ง        677.0 214.5 177.0

 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท	 2564	 2565	 2566

การลงคะแนน:  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง)
        
วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2565

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้มีทุนส�ารองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ�านวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า 
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 เม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 มีมติน�าสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจ�าปีจากผลการด�าเนินงานปี 2565 จ�านวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา  
1.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าว ได้รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ให้กับผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 394,590,392 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 
2565 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 
คือ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม 
ในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อก�าหนดในสัญญา
ต่างๆ ที่บริษัทฯผูกพันอยู่ รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

 ก�าไรสุทธิงบการเงินรวม  3,592 2,220 2,367

 ปันผลต่อหุ้น 
   - ระหว่างกาล 0.60 0.25 0.25
  - ประจ�าปี  1.00 0.80 1.00 
  - รวมทั้งสิ้น  1.60 1.05 1.25

 จ�านวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น   2,525 1,657 1,973

 อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินรวม     70% 75% 83%

 	 	 หน่วย	:	ล้านบาท	 2563	 2564	 2565
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าการจ่ายปันผลประจ�าปีที่อัตรา 1.25 บาท 
ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 83 นั้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลรวมส�าหรับ 
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2565 จ�านวน 1,578,361,570 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,972,951,963  
บาท หลังจากหักเงินปันผลระหว่างกาล 0.25 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แล้ว เงินปันผลงวดสุดท้ายจะ
เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น โดยมีมติก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2566 รวมทั้ง ก�าหนด 
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566

 เงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวถูกค�านวณจากก�าไรซ่ึงบริษัทเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซ่ึงผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร

 การจ่ายปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2566

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียง 
ลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2566

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) ให้ที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

 ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญช ี
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคลทุกๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก บริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มี 
ชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีให้กับทางบริษัทฯ มาเป็นเวลา 18 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ตามรายช่ือด้านล่างนี ้
ท�าหน้าที่สอบบัญชีประจ�าปี 2566

 1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล   (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปี) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ

 2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร    (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

 3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์   (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0 ปี) 
  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813

 โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

 ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ 
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูส้อบบญัชทีัง้สามท่าน ไม่มคีวามสมัพนัธ์และ/หรอืมส่ีวนได้เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

 ค่าสอบบญัชทีีเ่สนอประจ�าปี 2566 เป็นจ�านวนทีส่งูกว่าปี 2565 เล็กน้อย เนือ่งจากขอบเขตของการจดัท�างบการเงนิรวม 
ที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงค่าสอบบัญชีไม่ได้มีการปรับข้ึนมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

 ค่าสอบบัญชี (บาท) 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,200,000

 ค่าบริการอื่น (บาท)      689,000 869,000 769,000 -

	 	 	 2563	 2564	 2565	 2566

 ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากส�านักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดท�า 
งบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ: 

 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับ 
  รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัทฯ

 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  
  ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด แทนได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 

 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2566 จ�านวน 3.20 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่น 
  ประจ�าปี 2565 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่น�าเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2566

การลงคะแนน: เสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมโดยการมอบฉนัทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและออกเสยีงลงคะแนน
ตามข้อข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1)
 
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีในอตัราหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีครัง้นีม้กีรรมการทีจ่ะครบ
ก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 4 ท่านดังนี้

 1. นายเฟรเดริค การ์เดส  กรรมการ
 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม  กรรมการอิสระ
 3. นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์  กรรมการอิสระ
 4. นายโก บัน เฮ็ง   กรรมการอิสระ 

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อแนะน�าของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อ 
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2566 ในระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 
ถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2565 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบตามข้อแนะน�าของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เห็นชอบว่ากรรมการที่ออกตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทาง
ธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการอิสระที่ครบวาระมีคุณสมบัติเป็นไปตาม 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อ
ความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านประกอบด้วย

07



 1. นายเฟรเดริค การ์เดส  กรรมการ
 2. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม  กรรมการอิสระ
 3. นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์  กรรมการอิสระ
 4. นายโก บัน เฮ็ง   กรรมการอิสระ 

โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 4

การลงคะแนน : ตามข้อบังคับบริษัทฯข้อ 15 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

 1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�าแหน่ง

 2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 
  จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

 3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน  
  เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม 
  ด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ความเป็นมา: ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 48 ซึ่งก�าหนดให้ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซ่ึงจ�าเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปล่ียนแปลง  
ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้

 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
คณะกรรมการจึงเห็นชอบให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24 30 31 32 และ 40 เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง

ข้อ 24. ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็น 
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชมุคณะกรรมการ  
ในการเรยีกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมายส่งหนงัสอืนดัประชมุไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่าสามวนัก่อนวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณจี�าเป็นรบีด่วน
เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม
โดยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส์หรอืโดยวธิอีืน่และก�าหนดวัน
ประชมุให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้

 เม่ือมีเหตุอนัสมควรหรือเพือ่รักษาสทิธหิรือประโยชน์
ของบริษทั กรรมการต้ังแต่สองคนขึน้ไปจะร่วมกนัร้องขอ
ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้โดยต้อง
ระบเุรือ่งและเหตุผลท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพจิารณาไปด้วย 
และให้ประธานกรรมการเรยีกและก�าหนดวนัประชมุภายใน
สิบส่ีวันนับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการไม่ด�าเนินการตามท่ีร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขอ
อาจร่วมกัน เรียกและก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการ
เพือ่พจิารณาเร่ืองทีร้่องขอได้ภายในสบิสีว่นันบัแต่วันครบ
ก�าหนดระยะเวลาตามท่ีร้องขอ

จาก เป็น
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้น
สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหน่ึง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าช่ือกันท�าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอ
ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณี
เช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน 
ก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามท่ีบังคับ
ไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วัน
ครบก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า
เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มี การประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใด จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 
33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู ้ถือหุ ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้น
สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ทั้งหมด  จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอ
ให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณี
เช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
ส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�า
หนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้
น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันครบ
ก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุม
อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นน้ันได้แจ้งความ
ประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะ
กรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด ในกรณี
เช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิด
จากการจัดให้มี การประชุมและอ�านวยความสะดวกตาม
สมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ 
33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย
ท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท

จาก เป็น

 ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ 
รองประธานกรรมการเป็นผู้เรยีกประชมุคณะกรรมการ ใน
กรณทีีไ่ม่มรีองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตใุด กรรมการ
ตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจร่วมกนัเรยีกประชมุคณะกรรมการได้
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ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�า
เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยราย
ละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวม
ทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่ง
หนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 
และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อ
กันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

 สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้อง
ที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ หรือส�านักงานสาขาของ
บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

 การมอบฉันทะให้ท�าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ 
ผู ้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที ่
ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�า
เป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยราย
ละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอ
เพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวม
ท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่ง
หนังสือให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม 
และโฆษณาค�าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อ
กันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน หนังสือนัด
ประชุมอาจใช้วิธีการโฆษณาทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนดแทนการโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์

 สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องตั้งอยู่ในท้อง
ท่ีอันเป็นท่ีต้ังส�านักงานแห่งใหญ่ หรือส�านักงานสาขาของ
บริษัท หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการจะก�าหนด
ก็ได้ ทั้งน้ี การประชุมผู้ถือหุ ้นอาจด�าเนินการผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ถือว่าที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

 การมอบฉันทะให้ท�าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อ 
ผู ้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานท่ีประชุม หรือผู ้ที่
ประธานก�าหนด ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

 การมอบฉันทะอาจด�าเนินการโดยวิธีการทาง
อเิลก็ทรอนกิส์แทนได้โดยต้องใช้วธิกีารทีม่คีวามปลอดภยั 
และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ด�าเนินการโดย 
ผูถ้อืหุน้ ตามหลกัเกณฑ์ทีน่ายทะเบยีนก�าหนด

จาก เป็น
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจาก
เงินก�าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม 
มิให้แบ่งเงินปันผล

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้ผูถ้อืหุน้ 
ได ้เป ็นครั้งคราวในเม่ือเห็นว ่าบริษัทมีผลก�าไรสมควร 
พอที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันท่ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�าบอก
กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก�าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้ผูถ้อืหุน้
ได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควรพอที่
จะท�าเช่นน้ัน และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายในหน่ึงเดือนนับแต่
วันท่ีท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ท้ังน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณา
ค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 
หรือ บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาค�าบอกกล่าวทาง 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย
ก�าหนด

จาก เป็น

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 24, 30, 31, 32 และ 40

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 31

 

วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2566

ความเป็นมา: ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนัน้ต้องได้รบัการอนมุตัิ

จากผู้ถือหุ้น   

 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่

ความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน กลยทุธ์และเป้าหมายระยะยาว โดยค่าตอบแทนต้องอยูใ่นระดบัทีส่ามารถแข่งขนั

ได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2565  

จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลส�ารวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น คณะกรรมการเห็นชอบ

เสนอค่าตอบแทนรวมประจ�าปี 2566 ซ่ึงรวมค่าตอบแทนแบบคงที่และผันแปรจ�านวนไม่เกิน 16,880,000 บาท โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้
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1. ค่าตอบแทนแบบคงที่รายปี ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2565

 ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 600,000 600,000

 กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ 400,000 400,000

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 500,000 500,000

 กรรมการตรวจสอบ 400,000 400,000

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 60,000 60,000

 ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 100,000 100,000

 กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี 80,000 80,000

	 	 	 	 2565	 2566

ต่อท่าน	(บาท)

2. ค่าตอบแทนแบบผันแปร

3. ค่าตอบแทนอื่น ๆ : ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2566  

  จ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,880,000 บาท

 - ที่ประชุมผุ้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดย 

  จะขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละท่าน

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา 

ประชุมด้วย ตนเอง และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการ

ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)

วาระที่ 10  เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดรายช่ือผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2566 ในวนัศกุร์ที ่3 มีนาคม 2566 

 ทัง้นีส้ทิธิในการได้รบัเงนิปันผล ยงัมคีวามไม่แน่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนมัุตจิากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 2566

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถ

เข้าร่วม ประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

หรือกรรมการ อิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ

ได้ที่ www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

ขอแสดงความนับถือ

โดยค�าสั่งคณะกรรมการบริษัท

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2565
บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จ�ากัด	(มหาชน)		(บริษัทฯ)

วันศุกร์ที่	8	เมษายน	พ.ศ.	2565	ณ	ห้องประชุมส�านักงานใหญ่	ชั้น	5

 ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เม่ือวนัศกุร์ที ่8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ส�านกังานใหญ่ ห้องประชุมชัน้ 5 (Auditorium) 

อาคารทิปโก้ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยนายชายน้อย  

เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

 ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจ�านวนทั้งหมด  

ดังต่อไปนี้

 • โดยมาประชุมด้วยตนเอง 39 ราย ถือหุ้นรวมกัน 77,416,230  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.9048

 • โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 6 ราย ถือหุ้นรวมกัน 897,862,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.8857 

 • โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจ�านวน 69 ราย ถือหุ้นรวมกัน  83,662,853 หุ้น  

  คิดเป็นร้อยละ 5.3006 

 • รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 114 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,941,783  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.0911 ของจ�านวนหุ้นของ 

  บริษัทฯ ที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจ�านวนทั้งสิ้น  29,604 ราย จ�านวนหุ้นทั้งสิ้น 1,578,361,570 หุ้น)  

  ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซ่ึงก�าหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ 

  ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและถือหุ้นรวมกัน 

  ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

 ประธานฯ กล่าวแนะน�ากรรมการของบรษิทัฯ รองกรรมการผูจ้ดัการสายการเงนิและบญัชี และตวัแทนของผูส้อบบัญชี

ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

 1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม   กรรมการอิสระ

        ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

 2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ   กรรมการอิสระ

        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  กรรมการบริหาร

        กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

        กรรมการผู้จัดการใหญ่
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

กรรมการอิสระที่เป็นพยานในการนับคะแนน

 1. นายนพพร เทพสิทธา   กรรมการอิสระ

        ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

        กรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

 1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย   กรรมการอิสระ

         กรรมการตรวจสอบ 

         กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี    

 2. นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์   กรรมการอิสระ

 3. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

 4. นายสมจิตต์ เศรษฐิน   กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

         กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 5. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์   กรรมการบริหาร

         กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 6. นายอูกส์ เดอชอง     กรรมการบริหาร

 7. นายจ๊าคส์ มาร์แชล    กรรมการบริหาร

         กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	 สืบเน่ืองจากมาตรการจ�ากัดการเดินทางภายใต้สถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด	19

 1. นายโก บัน เฮ็ง     กรรมการอิสระ

        รองประธานกรรมการ

        กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 2. นายเฟรเดริค การ์เดส    กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม	เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

 1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร    กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

โดยมีกรรมการเข้าประชุมทั้งสิ้นจ�านวน 11 ท่าน จากทั้งหมด 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 78.57
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น

 1. นางกัญญา เรืองประทีปแสง  รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี

 2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 3. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน   ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 4. นายนนทกร หวังสว่างกุล   ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

 5. นางสาวภัททิยา รัตนอุดมโชค  ตัวแทนของผู้สอบบัญชี จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

เปิดประชุมเวลา	10:00	น.

 ประธานฯ แจ้งว่าเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ ผู้สอบบัญชีอิสระ นายนนทกร  

หวังสว่างกุล จากบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง เพื่อท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดีทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธี

ปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนที่มี Bar Code เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน

ด้วยคอมพิวเตอร์   โดยบัตรลงคะแนนประกอบด้วยช่อง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  โดยคะแนนเสียงที ่

เห็นด้วย จะนับจากจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

 ขอให้ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนน “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสยีง” ในช่องตามต้องการ

และเซ็นช่ือก�ากบั  ในกรณทีีม่กีารลงคะแนนเสยีงมากกว่าหนึง่ช่องและ/หรอืไม่มกีารเซน็ชือ่ก�ากบั จะถอืเป็นบตัรเสยี ส�าหรับ

ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น 

ส�าหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ท�าการลงคะแนนเสียงมาแล้วไม่ต้องท�าการส่งบัตรลงคะแนน

 การนับคะแนนเสียง จะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรที่ลง

คะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จะนับจากจ�านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วย

คะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง เมือ่ประชมุเสรจ็แล้ว ขอให้ทกุท่านส่งบตัรลงคะแนนทีเ่หน็ด้วยทกุใบ เพือ่เป็นหลกั

ฐานส�าหรับการลงคะแนนที่สมบูรณ์

 ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(1) การพิจารณามติของที่ประชุมคือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ 

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในบางวาระจะต้องได้รับคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ใน 

วาระนั้น ๆ

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือ

หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาแต่อย่างใด

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมตามแนวปฏิบัติการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การ 

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระแทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ตามทีไ่ด้แจ้งในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี  

2565 แล้ว
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 เพือ่ลดความเสีย่งจากการสมัผสัรวมถงึกระชบัเวลาการประชมุ บริษทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์ห้ผูถ้อืหุน้ทีต้่องการถามค�าถาม 

เขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยเลขานุการฯบริษัทจะรายงานต่อคณะกรรมการ 

ในวาระ “เรื่องอื่น ๆ” 

 ประธานฯ ได้ด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 เม่ือวันพฤหัสบด ี

ท่ี 8 เมษายน 2564  ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามส�าเนารายงานการประชุมทีไ่ด้จดัส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ

ครั้งนี้

 ประธานรายงานต่อทีป่ระชมุฯ ว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชมุนีถ้กูต้องครบถ้วน

ตามการประชุมและเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองในการประชุมครั้งนี้

 ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแก้ไขรายงานการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น 

ท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้  

 ประธานฯ จงึขอให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียง

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม  

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 ตามที่

เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

 - ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 1,058,939,673 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 99.9998 ของ 

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนรวมกัน 2,110 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจ�านวนหุ้น 

  ทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน 

  การนับคะแนน

 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

วาระที่ 2  รับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานแบบ 56-1  

One Report 2564 ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยมีรายละเอียดตาม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 2 รวมถึงแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว

 ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประจ�าปี 2564  

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้รายงานสรุปเหตุการณ์ส�าคัญต่าง ๆ ดังนี้

 1. น�้ามัน: บริษัทฯ ได้หยุดซื้อน�้ามันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ซึ่งเป็นผู้ขายน�้ามันดิบหลักตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563  

  ตามข้อร้องขอของ US State Department ส่งผลกระทบให้บริษัทฯ ไม่สามารถซื้อน�้ามันดิบได้เพียงพอต่อ 

  ความต้องการ รวมถึงต้นทุนที่ปรับตัวสูงข้ึน จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้ลยุทธ์การเลือกตลาดส�าหรับ 

  การขายโดยมุ่งเน้นไปยังตลาดการค้าปลีกในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย จีน กัมพูชา และ 

  มาเลเซีย มากกว่าตลาดค้าส่ง 

 2. ในปี 2565 ราคาน�้ามันดิบตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงต้นปีเป็น  

  80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในช่วงปลายปี คิดเป็นการเติบโตที่ร้อยละ 60 เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ต้นทุน 

  น�้ามันดิบของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างส�าคัญ 

 3. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19: มาตรการป้องกันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19  

  ก่อให้เกิดความชะงักงันในการสร้างและซ่อมถนนเป็นช่วง ๆ ในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ยอดขายในตลาด 

  ต่างประเทศปรับตัวลดลง 

 4. บริษัทฯ ได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจก่อสร้างจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 62.5 โดยมีผลในเดือนมกราคม  

  2564 ทั้งนี้ ในปี 2564 รายได้จากการขายและการบริการของบริษัทฯ ได้รวมรายได้ของธุรกิจก่อสร้างจ�านวน 

  ประมาณ 2.6 พันล้านบาทแล้ว 

 5. กลุม่บรษิทัฯ ได้รบัเงนิค่าสนิไหมทดแทนงวดสดุท้ายจากเหตกุารณ์เพลงิไหม้ ณ โรงกลัน่ทีป่ระเทศมาเลเซยีจ�านวน  

  271 ล้านบาท   โดยรายการดังกล่าวถูกบันทึกภายใต้ “รายได้อื่น ๆ”ของงบก�าไรขาดทุน
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

ยอดขาย (ล้านตัน)  1.75 1.24

 - ในประเทศ   0.51 0.52

 - ต่างประเทศ  1.24 0.72

รายได้จากการขายและการบริการ   26,155  27,053

ก�าไรขั้นต้น   5,554 3,882

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   1,379 1,354

ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น)   (193) (467)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน   4,368 2,995

ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา   5,591 4,009

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   131 118

ภาษีเงินได้   757 753

ก�าไรจากการด�าเนินงานหลังหักภาษี   3,480 2,124

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม     118 128

ก�าไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมของ  (6) (32)

บริษัทย่อย

 ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท     3,592  2,220

 	 	 รายละเอียด	(ล้านบาท	)		 	 2563		 2564

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  โดยบริษัทฯ ได้ถูกรับรองภายใต้โครงการ CAC รวมถึงได้รับการต่ออายุการรับรองอีกใน 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และ 30 มิถุนายน 2563 ตามล�าดับ   ซึ่งการต่ออายุการรับรองจะมีผลจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2566    นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้มกีารด�าเนนิการทบทวนนโยบาย ฝึกอบรม ประเมนิความเสีย่ง ตดิตาม รวมถงึน�าเสนอผลลพัธ์

ต่อคณะกรรมการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ อย่างสม�า่เสมอ   อนึง่ บรษิทัฯ 

ยังได้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบันเป็นประจ�าทุกปี  

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 3 ราย ถือหุ้น 6,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุม

ทั้งสิ้น 117 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,947,783 หุ้น 

 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2564 ของบริษัทฯ ดังกล่าว
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112  

ซึ่งก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดท�างบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงิน 

ประจ�าปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมสามัญ 

ประจ�าปีผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ 

บริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดได้แสดงอยู่ในรายงานแบบ 56-1 One Report 2564 ในรูปแบบ  

QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�าปีผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ งบการเงินได้ผ่านการตรวจ

สอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชี

ที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ     

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระส�าคัญของงบการเงินให้ที่ประชุมทราบ 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ  8,314  8,517

สินทรัพย์รวม  21,334  24,801

หนี้สินรวม  6,314  8,864

ส่วนของผู้ถือหุ้น  15,020  15,937

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น  0.42  0.56

รายได้จากการขายและการบริการ   26,155  27,053

ก�าไรขั้นต้น   5,554  3,882

ก�าไรสุทธิของกลุ่มบริษัท   3,592  2,220

งบแสดงฐานะการเงินรวม	(ล้านบาท)	

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(ล้านบาท)

31/12/63	

2563

31/12/64

2564

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัต ิ

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จึงขอให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระนี้ 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของ

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,058,762,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9825  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้น 185,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0175 ของจ�านวนหุ้น 

  ทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ จ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการ 

  นับคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2565

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34(2)(ง) แผนการลงทุนและแผนการจ�าหน่าย

ทรัพย์สินประจ�าปีของบริษัทฯต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้น

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่น�าเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2565

การพัฒนาที่ดินและการก่อสร้างอาคารใหม่  73.7  44.9

เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่น ๆ  743.6  335.0

รถและเรือส�าหรับขนส่งยางมะตอย  98.7  135.6

 รวมงบประมาณลงทุนท้ังสิ้น  916.0  515.4

ที่ดิน รถขนส่ง เรือขนส่งยางมะตอย   677.0  214.5

 รวมงบประมาณการจ�าหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น   677.0  214.5

รายละเอียดการลงทุน		(ล้านบาท)	

รายละเอียดการจ�าหน่ายทรัพย์สิน	(ล้านบาท	)	

2564	

2564	

2565

2565
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแผนการ

ลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปี 2565

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จึงขอให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพ่ิมอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกัน 20,000  

หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 118 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,967,783 หุ้น  

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีอนุมัติการแผนการลงทุนและจ�าหน่ายทรัพย์สินปี 

2565 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,058,967,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

  ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564

 ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น

ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมี

จ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน บริษทัฯ ได้มทีนุส�ารองตามกฎหมายรวม ณ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ�านวน 

172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้งทุนส�ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม

 ประธานฯ ได้รายงานต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิของ 

งบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและ 

ข้อก�าหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการด�าเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ 

ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ น�าเสนอรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมฯ ว่า  ในปี 2564 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 2,220 ล้านบาท  

มี EBITDA ที่สูง และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนและงบลงทุนในปี 2565 ท่ีต�่า คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอ 

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจ�าปีจากผลการด�าเนินงานปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน 

อัตราหุ้นละ 1.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,657,279,649 บาท  คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 75 ของ 

ก�าไรสุทธิจากงบการเงินรวม ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ท้ังน้ี เงินปันผลดังกล่าว ได้รวมการ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นจ�านวน 1,578,361,570 หุ้น ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 394,590,393  

บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจะเท่ากับ 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,262,689,256 บาท โดยก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันท่ี 3 มีนาคม พ.ศ. 2565 และก�าหนด 

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 ในกรณีที่ได้รับอนุมัติ

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการ 

จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 ตามที่เสนอ

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จงึขอให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระน้ี คือ คะแนนเสียงข้างมากของจ�านวนเสียง

ท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุโดยการมอบฉนัทะหรือมาประชมุด้วยตนเองและออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุท่านมสีทิธิ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2564 และรับทราบการ 

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้  คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,058,967,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

  ทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานใน 

  การนับคะแนน

 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35(5) 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 

 ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานสาระส�าคัญในวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ส�านักงาน  

อีวาย จ�ากัด เป็นส�านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายบุคคล 

ทุกๆ 7 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   เนื่องจาก บริษัทส�านักงาน 

อวีาย จ�ากดั เป็นบริษทัสอบบญัชทีีม่ชีือ่เสยีงและได้ปฏบิตังิานในฐานะผูส้อบบญัชเีป็นอย่างดใีห้กบัทางบรษิทัฯ มาเป็นเวลา 

17 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย 

จ�ากัด ตามรายชื่อด้านล่างนี้ท�าหน้าที่สอบบัญชีประจ�าปี 2565

 1. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ

        (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 4 ปี) 

 2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

            (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี) 

 3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730

        (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ - ปี) 

 โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�าดับที่ 3

 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

 ค่าสอบบัญชีที่เสนอประจ�าปี 2565 เป็นจ�านวนที่เท่ากับปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม

ค่าสอบบัญชี (บาท)  3,050,000 3,050,000

ค่าบริการอื่น (บาท)    869,000 -

2564 2565

 ถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางแห่งจะใช้ผู้สอบบัญชีจากส�านักงานอื่น คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการการจัดท�า 

งบการเงินได้ทันตามก�าหนดระยะเวลา

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 • แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีดังกล่าวส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ตามท่ีเสนอเป็นผู้สอบบัญชีส�าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

  จัดหาและน�าเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ท�าหน้าที่แทนได้

 • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�าปี 2565 จ�านวน 3.05 ล้านบาท และรับทราบค่าบริการอื่น 

  ประจ�าปี 2564 ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่น�าเสนอไม่รวมค่าบริการอื่นที่จะเกิดขึ้นในปี 2565

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จงึขอให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระนี้ 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุฯ มมีตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชปีระจ�าปี 

2565 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,058,782,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9825  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 185,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0175  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน 

  ในการนับคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 7   พิจารณาและอนมุตักิารจ่ายค่าตอบแทนแบบผนัแปรพเิศษส�าหรบักรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการบรหิาร 

   ทุกท่านส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2564

 ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ถึงแม้ว่าปี 2564 จะเป็นปีที่บริษัทฯ เผชิญกับปัจจัยท้าทายหลายปัจจัย 

เช่น มาตรการควบคุมต่าง ๆ ในแต่ละประเทศภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และปัญหาอุปทาน

น�้ามันดิบที่ไม่สม�่าเสมอในตั้งแต่ช่วงปลายปี 2563 บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารได้ดีและส่งผลให้มีการการด�าเนินงาน 

ในปี 2564 ที่ดี

 นอกเหนือไปจากผลประกอบการที่ดีแล้ว บริษัทฯ ยังประสบความส�าเร็จในด้านอื่นๆ ดังนี้

 1. ได้รับรางวัล “Outstanding Company Performance Award”  และ “Highly commended in sustainability”  

  ส�าหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด ระหว่าง 10,000 -30,000 ล้านบาทเป็นปีที่สองติดต่อกัน

 2. ได้รับการจัดอันดับด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (CGR) ในระดับ “5 ดาว หรือ ดีเลิศ” ประจ�าปี 2564 ซึ่งเป็น 

  ระดับสูงสุด เป็นปีทีสี่ติดต่อกัน

 3. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีความยั่งยืน (THSI Index) เป็นปีที่สี่ติดต่อกัน

 4. ได้รับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2564 จากสถาบัน 

  ไทยพัฒน์ เป็นปีที่สามติดต่อกัน

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรพิเศษส�าหรับกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหารส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท โดยค่าตอบแทนผันแปรพิเศษ

สูงสุดมีจ�านวนไม่เกิน 0.5 เท่าของค่าตอบแทนคงที่ประจ�าปีส�าหรับประธานกรรมการและกรรมการบริษัทฯ 

 1.  นายชายน้อย เผื่อนโกสุม – ประธานกรรมการ 300,000

 2.  นายโก บัน เฮ็ง – รองประธานกรรมการ 200,000

 3.  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร 200,000

 4.  นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  200,000

 5.  นายนพพร เทพสิทธา 200,000

 6.  นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์ 200,000

 7.  นายนิพนธ์ สุทธิมัย 200,000

   8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 200,000

 9.  นายเฟรเดริค การ์เดส  200,000

   รวมทั้งสิ้น 1,900,000

กรรมการบริษัท หน่วย	(บาท)

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จงึขอให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงด 

ออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนนจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระน้ี คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะ หรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

 • นายชายน้อย เผื่อนโกสุม จ�านวน 5,000 หุ้น

 • นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร จ�านวน 13,860,000 หุ้น 

 • นายสมจิตต์  เศรษฐิน จ�านวน 31,000,000 หุ้น

 • นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร จ�านวน 10,000,000 หุ้น

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก  3  ราย ถือหุ้นรวมกัน 3,220 หุ้น 

รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 121 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,058,971,003 หุ้น  

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ

ส�าหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารทุกท่านส�าหรับผลการด�าเนินงานในปี 2564 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดังปรากฏ 

รายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,003,794,293 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9690  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 311,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0310  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตามวาระ

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ก�าหนดให้กรรมการต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีในอัตราหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปีครั้งนี้มีกรรมการที่จะครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน 4 ท่านดังนี้

 1. นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์     กรรมการ

 2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์    กรรมการ

 3. นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์  กรรมการ

 4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร     กรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อแนะน�าของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อ 

รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ�าปี 2565 ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยมีการแจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้รับข้อเสนอใด ๆ ในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด 

 ในเวลาต่อมา นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์ และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ได้แจ้ง 

ความประสงค์ต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ฐานะ

กรรมการบริษัทต่ออีกวาระ เมื่อวาระของตนเองได้ครบก�าหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2565 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรว่าจะไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัท 2 ท่านดังกล่าว

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังตามข้อแนะน�าของคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระอีก 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของ 

บริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพ่ือความต่อเน่ืองในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  

มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทฯ โดยกรรมการทั้ง 2 ท่านประกอบด้วย

 1. นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์    กรรมการ

 2. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์   กรรมการ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทฯข้อ 15 ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

 1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�าแหน่ง

 2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละต�าแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 

  จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

 3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละต�าแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนน  

  เสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม 

  ด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนส�าหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระย่อย 8.1-8.2 และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่ี 

ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม 

วาระที่ 8.1  พิจารณาและอนมุตัแิต่งตัง้ นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ (Mr. Jacques Marcel Pastor) ด�ารงต�าแหน่ง 

   กรรมการอีกวาระ  

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 - นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ (Mr. Jacques Marcel Pastor) จ�านวน 1,200,000 หุ้น

 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง  แต่งตั้ง นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์  

(Mr. Jacques Marcel Pastor) เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการ 

ลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,003,369,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.8570  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 54,401,196 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.1430  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระ

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ยกเว้นผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการในวาระนี้ดังต่อไปนี้

 - นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ จ�านวน     3,000,000 หุ้น

 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ 

มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งต้ัง นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ เข้า 

ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,055,178,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9249  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 792,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0751  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติลดจ�านวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คนเป็น 12 คน

 ประธานฯ ได้ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมฯ

 นายชัยวัฒน์ ศรวีรรณวฒัน์ รายงานต่อทีป่ระชมุว่า  ตามข้อบงัคบับรษิทัฯ ข้อ 13 ซึง่ก�าหนดให้คณะกรรมการของบรษิทั

จะพึงมีจ�านวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

 สืบเนื่องจากกรรมการบริษัทที่ไม่ประสงค์ขอต่อวาระจ�านวน 2 คน ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

กรรมการ 12 คน   อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งองค์ ณ ปัจจุบัน 

ยังคงมีทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างเพียงพอ

 ประธานฯ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการ 

ลดจ�านวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คน เป็น 12 คน

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชมุโดยการมอบฉนัทะหรอืมาประชุมด้วยตนเองและมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน ผู้ถอืหุน้ทกุท่านมสิีทธอิอกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

 ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติลดจ�านวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 คนเป็น 12 คน  

ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,058,968,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9998  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 2,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของ 

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น โดยในวาระนี้ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐาน 

  ในการนับคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

 ประธานขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาะนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อ 

ที่ประชุมฯ ว่าตามข้อบังคับบริษัทข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีอ�านาจในการก�าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ�านาจ 

ลงนาม นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์ และ นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนาม สืบเนื่องจากกรรมการท้ังสองท่านไม่ประสงค์ขอต่อวาระ หนังสือรับรองของบริษัท ข้อ 3 จึงควรถูกแก้ไข โดยม ี

รายละเอียด ดังนี้

จาก 

 “ช่ือและจ�านวนกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่หนึ่ง

และกรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท 

ทั้งนี้กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายอูกส์ เอ็มมานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต์-เลเช่ร์  
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล และนายเฟรเดริค ชอง ปิแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย  

นางสาวลักษณา  ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์  เศรษฐิน นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร และนายชัยวัฒน์  ศรีวรรณวัฒน์”

เป็น 

 “ช่ือและจ�านวนกรรมการซึง่มอี�านาจลงลายมอืชือ่แทนบริษทั คอื กรรมการคนใดคนหนึง่ของกรรมการกลุม่ทีห่นึง่และ

กรรมการคนใดคนหนึ่งของกรรมการกลุ่มที่สอง รวมเป็นสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท ทั้งนี้

กรรมการกลุ่มที่หนึ่งประกอบด้วย นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ นายจ๊าคส์ หลุยส์ อีฟ มารี มาร์แชล และนายเฟรเดริค ชอง 

ปิแอร์ การ์เดส และกรรมการกลุ่มที่สองประกอบด้วย นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร นายสมจิตต์ เศรษฐิน และนายชัยวัฒน์ 

ศรีวรรณวัฒน์”

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไข

หนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

 ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 3 ตามที่

ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,058,970,993 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.999999  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน

 • ผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงไม่เหน็ด้วยตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 10 หุ้น คดิเป็นร้อยละ  0.000001 ของจ�านวนหุน้ 

  ทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • ผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีงตามวาระนี ้คดิเป็นจ�านวนหุน้รวมกนั 0 หุน้  คดิเป็นร้อยละ 0.000000 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมด 

  ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 11  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

 ประธานฯ รายงานต่อทีป่ระชมุฯ ว่า ตามข้อบงัคบับริษทัฯ ข้อ 48 ซึง่ก�าหนดให้ข้อบงัคบันี ้หากมทีีซ่ึง่จ�าเป็นหรือสมควร

จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ก็ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้       

31



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

 ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดของวาะนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานต่อที่
ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับจ�านวนกรรมการที่ลดลงจาก 14 คน เป็น 12 คน องค์ประชุมในข้อบังคับของบริษัทฯ ควร

ถูกด�าเนินการแก้ไขให้สอดคล้องดังนี้

จาก

 “ข้อ 23.  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบเอ็ดคน จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณี

ที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จ�านวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจ�านวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม  

ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันท�าการ

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

เป็น

 “ข้อ 23. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสิบคน จึงจะเป็นองค์ประชุมในกรณี

ที่ปรากฏว่าการประชุมคณะกรรมการคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วครึ่งชั่วโมง จ�านวนกรรมการซึ่งมาเข้าร่วมประชุม 

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก�าหนดไว้ข้างต้น หรือในระหว่างการประชุมมีจ�านวนกรรมการไม่ครบเป็นองค์ประชุม  

ให้เลื่อนการประชุมออกไปอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วันท�าการ

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับ 

ของบริษัทฯ ข้อ 23

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จงึขอให้ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิ 

ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

 ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีอนุมัติการการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 

ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 1,058,968,893 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.999801  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000001 ของ 

  จ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 2,100 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 0.000198 ของจ�านวนหุ้น 

  ทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

 • ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 12    พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ�าปี  2565

 ประธานฯ ขอให้นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานรายละเอียดในวาระนี้ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น   

ในอดีตบริษัทฯ ขออนุมัติค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้นบนโครงสร้างที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนแบบคงที่ 2) 

ค่าตอบแทนแบบผันแปร และ 3) ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ

 ประธานฯ รายงานว่าโครงสร้างค่าตอบแทน ณ ปัจจุบันบันนั้นมีความชัดเจนและโปร่งใสอยู่แล้ว เพื่อความคล่องตัว 

ของกระบวนการอนุมัติค่าตอบแทน การเสนอค่าตอบแทนประจ�าปี 2565 จะเป็นแบบค่าตอบแทนรวมซ่ึงรวมถึง 

ค่าตอบแทนคงทีแ่ละผนัแปรสงูสดุจ�านวน 16,468,000 บาท (ไม่มค่ีาตอบแทน   อืน่ ๆ )  ทัง้น้ี จ�านวนดงักล่าวน้อยกว่าค่าตอบแทนที่ 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2563 และปี 2564   

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2563  

จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ทุก 2 ปี โดยผลส�ารวจแสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนแบบคงที่ของ 

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะของบริษัทฯ นั้นยังอยู่ในระดับท่ีสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมอสังหาและก่อสร้าง และอุตสาหกรรมพลังงาน ดังนั้น ตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โครงสร้างค่าตอบแทนคงที่ประจ�าปี 2565 ยังคงเท่ากับปี 2564  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 600,000

กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/กรรมการ  400,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 500,000

กรรมการตรวจสอบ 400,000

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 60,000

ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 100,000

กรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับดูแลกิจการท่ีดี  80,000

ต่อท่าน	(บาท)

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

 • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2565  

จ�านวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16,468,000 บาท

 • ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะ 

ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานของบริษัท

 ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามค�าถามกรุณาเขียนค�าถามลงในกระดาษที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ และส่งให้

เจ้าหน้าที่

 ประธานฯ จงึขอให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้โดยจะเรยีกเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีอ่อกเสยีงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ออกเสียงในบัตรลงคะแนน ผู้ที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและงด 

ออกเสียง โปรดส่งบัตรลงคะแนน จ�านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระนี้ จ�านวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระน้ี 

คือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม

ด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้ี เว้นแต่กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซ่ึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

 • นายชายน้อย เผื่อนโกสุม จ�านวน 5,000 หุ้น

 • นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  จ�านวน 13,860,000 หุ้น

 • นายสมจิตต์  เศรษฐิน จ�านวน 31,000,000 หุ้น

 • นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร  จ�านวน 10,000,000 หุ้น

 • นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร จ�านวน 17,250,000 หุ้น

 • นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์     จ�านวน 3,000,000 หุ้น

 • นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ จ�านวน 1,200,000  หุ้น
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

 • นายจ๊าคส์ มาร์แชล จ�านวน 1,200,000 หุ้น 

 • นายอูกส์ เดอ ชองส์  จ�านวน 400,000 หุ้น

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม  ทีป่ระชมุฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษทัฯ และกรรมการ

ชุดย่อยประจ�าปี 2565 และให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�านาจในการก�าหนดค่าตอบแทนแบบผันแปรโดยจะขึ้นอยู่กับ 

ผลการด�าเนินงานของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 980,734,393 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9672  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 - ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 321,610 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0328  

  ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 - ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจ�านวนหุ้นรวมกัน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด 

  ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 - ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 ประธานฯ ขอให้ นายธนพล เหล่าศิริพงศ์ เลขานุการบริษัทฯ รายงานค�าถามทั้งหมดต่อที่ประชุม  นายธนพล  

เหล่าศิริพงศ์ รายงาน ดังนี้

ค�าถามที่ 1

 นางสาวเย็นจิตต์ มุกนนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงนโยบายการควบคุม

ต้นทุนของบริษัทฯ ภายใต้สถานการณ์น�้ามันดิบที่อยู่ในระดับที่สูง

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่าราคาน�้ามันดิบที่สูงข้ึนนั้นส่งผลให้ต้นทุนยางมะตอยของบริษัทฯ  ทั้งนี้  

ฝ่ายบริหารได้ด�าเนินการใน 3 แนวทาง ดังนี้   

 1. มุ่งเน้นขายไปยังตลาดค้าปลีกที่ให้ผลตอบแทนสูง เป็นไปตามกลยุทธ์การขายแบบเลือกตลาด   

 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร รวมถึงค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างเข้มงวด

 3. บริหารจัดการใช้ก�าลังการผลิตของโรงกลั่น เรือ และรถขนส่งอย่างให้มีประสิทธิภาพ

ค�าถามที่ 2

 นายปริญญา เธียรวร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามค�าถาม ดังนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1

 2.1. บริษัทฯ มีโอกาสที่จะกลับไปซื้อน�้ามันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาหรือไม่

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ประเด็นนี้ข้ึนกับนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อประเทศเวเนซูเอลา 

เป็นหลัก

 2.2  มีน�้ามันชนิดอื่นที่สามารถแทนที่น�้ามันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาได้หรือไม่

   นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ได้จัดซื้อน�้ามันดิบทดแทนจ�านวน 6 ล�าเรือในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ท่างกลาง 

   สภาวะราคาน�้ามันที่สูงกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล บริษัทฯ เห็นควรที่จะไม่จัดซื้อน�้ามันดิบในไตรมาส  

   1/2565   อนึ่ง อุปทานน�้ามันดิบส�ารองของบริษัทฯ ยังเพียงพอส�าหรับการผลิตยางมะตอยจนถึงช่วงปลาย 

   ไตรมาสที่ 2/2565  

 2.3. โรงกลั่นของบริษัทฯ สามารถปรับ configuration เพื่อให้สามารถกลั่นน�้ามันจากแหล่งอื่นและให้ผลผลิต 

   ยางมะตอยในอัตราที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับน�้ามันดิบจากประเทศเวเนซูเอลาได้หรือไม่ นายชัยวัฒน์  

   ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า โรงกลั่นของบริษัทฯ นั้นถูกออกแบบเพื่อให้กลั่นน�้ามันดิบชนิดหนัก โดยน�้ามันดิบ 

   จากประเทศเวเนซูเอลาจะให้ผลผลิตยางมะตอยดีที่สุด ในขณะที่น�้ามันดิบชนิดหนักอ่ืน ๆ ซ่ึงไม่มีเหมาะสม 

   กับโรงกลั่น จะให้ผลผลิตยางมะตอยลดหลั่นลงไป 

 2.4. อยากทราบแนวโน้มการด�าเนินงาน ในไตรมาส 1/2565 และประจ�าปี 2565

   นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ชี้แจงว่าฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ายอดขายประจ�าปี 2565 นั้นจะอยู่ในระดับที ่

   ใกล้เคียงกับปี 2564 เนื่องจากบริษัทฯ ต้องด�าเนินการซื้อน�้ามันดิบชนิดทดแทน อัตราการท�าก�าไรถูก 

   คาดการณ์ว่าจะได้รบัผลกระทบเนือ่งจากน�า้มนัดบิชนดิทดแทนนัน้แพงกว่าน�า้มนัดบิจากประเทศเวเนซเูอลา 

ค�าถามที่ 3 

 นายชูตระกูล วชิรโศภิต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประมาณการยอดขาย ประจ�าปี 2565

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ประมาณการยอดขาย ประจ�าปี 2565 ที่ 1.2 ล้านตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2564   

ทั้งนี้คาดว่าตลาดในประเทศไทยยังคงเป็นตลาดที่แข็งแกร่ง 

ค�าถามที่ 4

 นาย วัตสันต์ พงศ์วราภา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ จากราคาน�้ามันที่สูงในปัจจุบัน รวมถึงกลยุทธ์ขอ

งบริษัทฯ ในสถานการณ์ดังกล่าว

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ อธิบายว่า ราคาน�้ามันดิบที่สูงขึ้นนั้นย่อมส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สูงขึ้นอย่าง

หลกีเหลีย่งไม่ได้ เช่นเดยีวบรษิทัอืน่ ๆ  ในอตุสาหกรรมพลงังาน   ทัง้นี ้ราคายางมะตอยนัน้ส่วนใหญ่จะเคลือ่นไหวตามราคา

น�้ามันดิบ   บริษัทฯ จะจัดซื้อน�้ามันดิบในกรณีที่เห็นว่าคุ้มค่าที่จะน�ามาผลิตเป็นยางมะตอย    
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 1

ค�าถามที่ 5

 นายชนันต์ ตันจริยานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ส�าหรับถนนท่ีเกิดเสียหายในประเทศ 

ยูเครนจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและยูเครน 

 นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ รายงานว่า ขณะนี้ บริษัทฯ ไม่มีการด�าเนินธุรกิจในประเทศยูเครน 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซัก

ถามคณะกรรมการบริษัทฯ อีก

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

 ปิดประชุมเวลา 11.35  น.

_________________________________ประธานที่ประชุม

      (นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)

ผู้บันทึกการประชุม

____________________________  

    (นายธนพล เหล่าศิริพงศ์)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 2

คู่มือการใช้รหัสคิวอาร์	(QR	Code)	ส�าหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
ซึ่งรวมถึงแบบ	56-1	One	Report

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในฐานะนายทะเบียน 

หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานแบบ 

56-1 One Report ในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านรหสัควิอาร์ (QR Code) ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบ 56-1 One Report ผ่าน QR Code ด้านล่าง และตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียน

 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

ส�าหรับระบบ	iOS

 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ

 2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code

 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้นเพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ:  กรณีทีไ่ม่มข้ีอความ (Notification) บนมอืถอื ผู้ถอืหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application)  

   อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

ส�าหรับระบบ	Android

 1.  เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line

      ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line

  → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 

  →  เลือก QR Code   →   สแกน QR Code

 2.  สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

38



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 3

ประวัติบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชี	

1. กรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล 
 (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 5 ปี) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 
 วุฒิการศึกษา -  ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
     -  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประสบการณ ์ -  หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
     -  ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจ  
      หลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
      และธรุกจิต่างประเทศ มคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิการผลติ การบรกิาร การโรงแรม 
      และอสงัหาริมทรัพย์ นอกจากนีย้งัมปีระสบการณ์ด้านการตรวจสอบบญัชเีพือ่ 
      การซื้อขายกิจการ และการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์  
      แห่งประเทศไทย 
     - ระยะเวลาการท�างาน 2538 - ปัจจุบัน 

2. ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 
 (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5730 
 วุฒิการศึกษา -  บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     -  บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประสบการณ์  -  หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
     -  มีประสบการณ์การท�างานร่วมกับส�านักงานฯมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี โดย  
      ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาด  
      หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยานยนต์ การผลิตและ  
      การจดัจ�าหน่าย การพฒันาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง และการตรวจสอบ 
      เป็นกรณีพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขายกิจการ 
     -  ระยะเวลาการท�างาน 2539 - ปัจจุบัน 

3. ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
 (จ�านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 0) 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5813 
 วุฒิการศึกษา -  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     -  บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประสบการณ์  -  หุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 
     -  ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 20 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชี  
      ของบริษัทขนาดใหญ่จ�านวนมาก ซ่ึงครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็น 
      บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ  
      มคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิการพฒันาอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การผลติ 
      และการจัดจ�าหน่าย การบริการ และธุรกิจพลังงาน
     -  ระยะเวลาการท�างาน 2539 - ปัจจุบัน 

  ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีท้ัง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือ จากการให้
บริการสอบ บัญชี) กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลท�าให ้
ไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

นายเฟรเดริค การ์เดส
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท
อายุ 51 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Bocconi (Milano) ประเทศอิตาลี
 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย École Centrale de Paris 
  and the Royal Institute of Technology in Stockholm
การอบรม –ไม่มี–
หุ้นในบริษัท
 ตนเอง    –ไม่มี–
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
 2562 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ Colas Group
    (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
 2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2561 - 2562  กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจต่างประเทศ Colas Group
 2558 - 2561  รองกรรมการผู้จัดการ ภูมิภาคยุโรปเหนือและตะวันออกกลาง Colas Group
 2556 - 2558  ผู้จัดการ ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Colas Group
บริษัทและหน่วยงานอื่น
 2554 - 2556  ผู้อ�านวยการโครงการ GTOI บริษัทย่อยของ Colas Group เกาะรียูเนียน
    (ประเภทธุรกิจ : ก่อสร้างถนน)
 2545 - 2554  ผู้อ�านวยการโครงการ Saipem ประเทศรัสเซีย อิตาลี ฝรั่งเศส
    (ประเภทธุรกิจ : น�้ามัน และก๊าซธรรมชาติ)
 2537 - 2545  วิศวกรโครงการ Bouygues Offshore ประเทศไนจีเรีย รัสเซีย
    (ประเภทธุรกิจ : น�้ามัน และก๊าซธรรมชาติ)
ต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น  : บริษัทจดทะเบียน  : –ไม่มี–
      ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  –ไม่มี– 
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์   :  –ไม่มี–
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565 :  กรรมการบริษัท  :  5/6 ครั้ง
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท      : 5 ปี
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี ้  : 8 ปี
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 4

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ 13 สิงหาคม 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • ปริญญาโท สาขาการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  ปริญญาตรี สาขาบัญชี California College of Commerce
  ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
 •  สัมมนา Chairman Forum 1/2021 หัวข้อ “Chairing a Virtual Board meeting”
 •  หลักสูตร The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight 2560
 •  หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
 •  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
 •  หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
หุ้นในบริษัท
 ตนเอง     5,000 หุ้น (0.0003%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
 2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2561 - ก.พ. 2563  รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
    ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
    ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
    บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
    (ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า)
 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    กรรมการสรรหาก�าหนดค่าตอบแทนและก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
    บริษัท พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน)
    (ประเภทธุรกิจ : บริการเรือเพื่อขนส่ง)
 2558 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2559 - 2560  ประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
 2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
    บริษัท ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์ จ�ากัด
    (ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
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 2553 - 2565 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จ�ากัด
    (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายเอทานอล)
 2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการ
    ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)
    (ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า)
ต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :  บริษัทจดทะเบียน  :  2
      ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  2
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์  :  –ไม่มี–
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565  :  กรรมการบริษัท  : 6/6 ครั้ง
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท      : 7 ปี
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี ้  : 10 ปี
เหตุผลที่เสนอ นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม เป็นกรรมการอิสระที่การด�ารงต�าแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็น 
ผู้มคีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ทางธรุกจิทีน่�ามาซึง่ความส�าเรจ็ของบรษิทัฯ รวมถงึมคีณุสมบตัสิอดคล้องกบันยิาม
กรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายฌอง มารี เวอร์บรู๊ซซ์
กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 7 เมษายน 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
 •  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Solvay Business School เมืองบรัสเซลส์ 
  ประเทศเบลเยียม
การอบรม
 •  2564 หลักสูตร Director Certification Program (DCP 313/2021)
หุ้นในบริษัท
 ตนเอง     –ไม่มี–
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
    บริษัทและหน่วยงานอื่น
 2561 - 2565 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท บวิค-ไทย จ�ากัด
    ที่ปรึกษา คณะกรรมการ บวิค-ไทย
 2561 - 2564 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร บริษัท BYMA (Myanmar)
    (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
 2537 - 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัท บวิค-ไทย จ�ากัด
    (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
 2535 - 2537  ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บวิค-ไทย จ�ากัด
    (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
 2532 - 2534  ผู้จัดการโครงการ – Butter & Powder Milk Turnkey Project BOUYGUES ZIMBABWE
    (ประเภทธุรกิจ : รับเหมาก่อสร้างอาคาร)
 2530 - 2532 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน Far East
    (Far East Financial Manager) DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS
 2528 - 2531  รองกรรมการผู้จัดการ บวิค สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย
 2528 - 2530 ผู้จัดการสาขา บวิค ประเทศอิรัก
 2523 - 2528  ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการเงิน (Administrative & Financial Manager) บวิค ประเทศอิรัก
 2520 - 2523  หัวหน้าฝ่ายขนส่ง ภาคพื้นดิน (Head of Heavy Lifting & Transport Division – Onshore
    KHALIFA CO./ CONOCO สาธารณรัฐชาด
 2517 - 2520  ผู้เชี่ยวชาญ UNIDO สาธารณรัฐชาด
ต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :  บริษัทจดทะเบียน   :  –ไม่มี–
      ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    :  –ไม่มี–
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์   :  –ไม่มี–
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565  :  กรรมการบริษัท  :  6/6 ครั้ง
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท      : 3 ปี
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี้   : 6 ปี

43



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

นายโก บัน เฮ็ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 74 ปี
วัน เดือน ปี ที่เป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2554
คุณวุฒิทางการศึกษา
 • Post-Graduate Diploma in Business Administration, University 
  of Singapore
 • ปริญญาตรี in Applied Chemistry, University of Singapore
การอบรม
 •  2562 SMU-SID Executive Certificate in Directorship programme
 •  2562 Leaders Insights with Economist Intelligence Unit
 •  2562 Grow Beyond Talk 2019 on August 23, 2019
 •  2561 Cybersecurity Governance, KCL Group
 •  2560 Leaders Insights - “Outlook for the Global Economies”, The Economist Intelligence Unit
 •  2560 SID’s AC Chapter - Pit Stop Series on “The Critical Role of ACs in Valuation and Impairment
  of Assets
 •  2560 Governance, Risk, Compliance and Safety Programme
 •  2560 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
 •  2559 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
 • 2559 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
 • 2559 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC
หุ้นในบริษัท
 ตนเอง     –ไม่มี–
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   –ไม่มี–
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น –ไม่มี–
ประสบการณ์การท�างาน
บริษัทจดทะเบียน
 2563 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ
    บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
 2559 - 2560  รองประธานกรรมการ
    บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทและหน่วยงานอื่น
 2564 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ Dialog Systems Asian Pte Ltd
    (ประเภทธรุกจิ : ผูเ้ชีย่วชาญในธุรกจิต้นน�า้และกลางน�า้ด้าน น�า้มัน ก๊าซธรรมชาต ิและปิโตรเคม)ี
 2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ Chung Cheng High School Ltd.,
    (ประเภทธุรกิจ : การศึกษา)
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 2554 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd.
    (ประเภทธรุกจิ : ผูเ้ชีย่วชาญในธุรกจิต้นน�า้และกลางน�า้ด้าน น�า้มัน ก๊าซธรรมชาต ิและปิโตรเคมี)
 2558 - 2564  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท Keppel Infrastructure Fund Management Pte. Ltd.
    (ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงที่ท�าหน้าที่รักษาผลประโยชน์)
 2556 - 2561  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
    บริษัท Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd.
    (ประเภทธุรกิจ : บริหารจัดการเงินลงทุน)
 2558 - 2561  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
    บริษัท Cue Energy Resources Limited
    (ประเภทธุรกิจ : ส�ารวจและผลิตน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ)
ต�าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียน   : –ไม่มี–
      ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    : –ไม่มี–
ต�าแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์   : –ไม่มี–
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2565  :  กรรมการบริษัท   : 6/6 ครั้ง
      กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  : 2/2 ครั้ง
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท      : 12 ปี
รวมระยะเวลาที่จะด�ารงต�าแหน่งจนครบวาระนี ้  : 15 ปี
เหตุผลที่เสนอ นายโก บัน เฮ็ง เป็นกรรมการอิสระที่การด�ารงต�าแหน่งเกินกว่า 9 ปี : เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ มปีระสบการณ์ทางธรุกจิทีน่�ามาซึง่ความส�าเรจ็ของบริษทัฯ รวมถงึมคีณุสมบตัสิอดคล้องกบันยิามกรรมการ
อิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2566 ในวันพุธที่ 5  เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ของบริษัท 

ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) 

 

1.	เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

  ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�าตัวประชาชน บัตรประจ�าตัวข้าราชการ  

  ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

  2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือบนเวบไซต์ของบริษัทฯ  

   ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

  2.2 ส�าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

  2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

    

นิติบุคคล

 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

  1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

  1.2 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

   (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�านาจกระท�าการแทน 

   นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

  2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม หรือบนเวบไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งได ้

   กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ  

   ผู้รับมอบฉันทะ

  2.2 ส�าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล  

   (กรรมการ) และมข้ีอความแสดงให้เหน็ว่าผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอี�านาจกระท�าการ 

   แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
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  2.3 ส�าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรอง 

   ส�าเนาถูกต้อง

  2.4. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ 

  ดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง 

หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

  3.1 หนงัสอืมอบอ�านาจจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน

  3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�าค�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�าแปล

2.	วิธีการมอบฉันทะ

 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก�าหนดไว้  

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ประสงค์จะใช้หนงัสอื

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

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยด�าเนินการดังนี้

 1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

  1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

  1.2   ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็น 

   ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข  

   หรือ แบบ ค)

 2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษทั 

  คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่านเดียวให้เป็น 

  ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

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

  ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อ�านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา 

  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ 

  เอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

 ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ�านวนหุน้โดยมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แบ่งแยกการลงคะแนนเสียง

ได้และผูถ้อืหุน้จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถอื โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ�านวนทีต่น

ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค

3.	การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่ 

เวลา 8.00 น. เป็นต้นไปในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4.	การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

 1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียง 

  ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนน 

  เป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

 2. ในกรณีมอบฉันทะ

  2.1 ผูร้บัมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน 

   เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 

   ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

  2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ 

   ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือ 

   มอบฉนัทะ รวมถงึกรณทีีมี่การเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริงประการใด ผูรั้บมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา 

   และลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และ 

  ออกเสียงลงคะแนน

 2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที ่

  กฎหมายหรอืข้อบงัคับนัน้ก�าหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถอืหุน้ในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนน 

  ในแต่ละวาระดังกล่าว

  2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

  2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 6

นิยาม	“กรรมการอิสระ”	ของบริษัทฯ

 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) ได้ก�าหนดนิยามของ กรรมการบริษัทฯ ไว้ตามหลักเกณฑ์ เร่ือง “กรรมการ

อสิระ” ซ่ึงก�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดย “กรรมการอสิระ”  

ของ บริษัทฯ หมายถึงกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้อง 

  ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

 2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า หรือผูม้อี�านาจ 

  ควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอื่น  

  ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือ บุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

  หรือ ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีหรอืเคยมคีวามสมัพันธ์ทางธรุกจิกบับริษทั* ใน ลกัษณะทีอ่าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิารณญาณ อย่างอสิระ 

  ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท่ี้มคีวามสมัพนัธ์ทาง ธรุกจิกบับรษัิท*  

  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั* และไม่เป็น ผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของ ส�านกังาน 

  สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่า 2 ปี

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา  

  ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม  

  หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น  

  ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ  

  ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ 

  เงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ�านวนหุ้นที่ มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการ  

  ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

*  รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

 1. ชื่อ:    นายนพพร เทพสิทธา

  ต�าแหน่ง:  กรรมการอิสระ 

      กรรมการตรวจสอบ

      ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  อายุ:   69 ปี

  ที่อยู่:   อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท  

      เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 9

 

 2. ชื่อ:    นายนิพนธ์ สุทธิมัย

  ต�าแหน่ง:  กรรมการอิสระ

      กรรมการตรวจสอบ

      กรรมการการพฒันาอย่างยัง่ยนืและก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

  อายุ:   64 ปี

  ที่อยู่:   อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท  

      เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 9

 3. ชื่อ:    นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

  ต�าแหน่ง:  กรรมการอิสระ 

      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

      ประธานคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืนและก�ากับ 

      ดูแลกิจการที่ดี

  อายุ:   69 ปี

  ที่อยู่:   อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท  

      เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 9

 4. ชื่อ:    นายชายน้อย เผื่อนโกสุม

  ต�าแหน่ง:  กรรมการอิสระ 

  อายุ:   72 ปี

  ที่อยู่:   อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6  แขวงพญาไท  

      เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  วาระที่มีส่วนได้เสีย: เฉพาะวาระที่ 7 และ 9
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พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	พ.ศ.	2535

หมวด	4	การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท

 มาตรา 31 ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทได้

เม่ือทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิ

ออกเสียง 

 ในการแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบรคิณห์สนธหิรือข้อบงัคบัของบรษัิท ให้บรษิทัขอจดทะเบยีนแก้ไขเพิม่เตมิภายในสบิสีวั่น

นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

หมวด	6	คณะกรรมการ

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับ 

ของบริษัท 

 ในกรณีทีข้่อบงัคบัของบรษิทัมิได้ก�าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ 

ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวด	8	บัญชีและรายงาน

 มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท�างบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 งบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุนที่จัดท�าตามวรรคหนึ่ง หรือจัดท�าข้ึนในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีก�าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อน 

น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�าปี 

 (1)  ส�าเนางบดลุและบญัชกี�าไรขาดทุนทีผู่ส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทัง้รายงานการตรวจสอบ 

   บัญชีของผู้สอบบัญชี 

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

 (3)  รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนด จ�านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 7

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่	4	คณะกรรมการบริษัท

 ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

 (1)  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งต�าแหน่ง

 (2)  ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละต�าแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 

   จ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

 (3)  ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละต�าแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู ้ ท่ีได้รับ 

   คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

   เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

 ข้อ 16. ในการประชุมผู ้ถือหุ ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา  

ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง

 กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

 ข้อ 24. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง 

การนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หมวดที่	5	การประชุมผู้ถือหุ้น

 ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบัญชีของบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง

หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท�าหนังสือขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน  

นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกัน 

หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ�านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันครบ 

ก�าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม  ในกรณเีช่นนี ้ ให้ถอืว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชมุ  โดยบรษิทัต้อง

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ�าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มี การประชุมและอ�านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง 

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ 33. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

 ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ

การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ 

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือ

ให้ผูถื้อหุน้ทราบไม่น้อยกว่าเจด็วันก่อนวนัประชุม และโฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนังสอืพมิพ์ตดิต่อกนัสามวนัก่อน

วันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

 สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องต้ังอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�านักงานแห่งใหญ่ หรือส�านักงานสาขาของ 

บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

 ข้อ 32. ผูถ้อืหุ้นมสีทิธเิข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุน้ แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอืน่เข้าประชมุ

และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

 การมอบฉนัทะให้ท�าเป็นหนงัสอืและลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉนัทะ และมอบแก่ประธานทีป่ระชมุ ณ สถานทีท่ีป่ระชมุก่อน

ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

 ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นที่

จ�าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป 

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม 

ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

 ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

 (1)  ในกรณปีกติให้ถอืคะแนนเสยีงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั  

   ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

 (2)  ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ 

   มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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    (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินประจ�าปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจ�าป ี

    ของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าท�ารายการใด ๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุน 

    และแผนการจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าท�ารายการใด ๆ ของบริษัท 

    ดังกล่าว มีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจ�านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใด ๆ  

    ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว

 ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�าปีพึงกระท�ามีดังนี้

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

 (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุล

 (3)  พิจารณาจัดสรรเงินก�าไร

 (4)  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (5)  แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 (6)  กิจการอื่น ๆ

 

หมวดที่	6	การบัญชี	การเงินและการสอบบัญชี

 ข้อ 40. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก�าไรสมควรพอที่จะ

ท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี  

ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

 ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก�าไรสุทธิประจ�าปี 

หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

หมวดที่	8	บทเพิ่มเติม

 ข้อ 48. ข้อบังคับนี้ หากมีที่ซึ่งจ�าเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปล่ียนแปลง ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจารณาจัดการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามกฎหมาย

54
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ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น

 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความเช่ือม่ันแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือบุคคลใด ๆ  

ที่สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัท (“ท่าน”) ว่าข้อมูลส่วนบุคคลท้ังหมดของท่านเป็นข้อมูลที่ทางบริษัทให้ความส�าคัญ  

โดยบริษัทรับประกันที่จะปกป้องและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยมาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัยที่เหมาะสม 

อย่างดีที่สุด ทั้งนี้ บริษัทมีจุดประสงค์แจ้งให้ท่านให้ทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนฉบับนี้ 

(“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งระบุเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเก็บ รวบรวม ประมวลผล ใช้ รวมถึงการเปิดเผยหรือ 

ส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพ่ือการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะบริษัทต่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น  

และผู้ลงทุนตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการประมวลผล

 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้สนใจเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทแต่ละ

บุคคลที่ท�าให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของข้อมูลที่ทางบริษัทอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวโดยตรง 

จากการที่ท่านแจ้งข้อมูลให้แก่บริษัท หรือจากการตรวจสอบสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซ่ึงบริษัทมีหน้าท่ีเก็บและ

รวบรวมตามกฎหมาย โดยอาจรวมถึงกรณีที่บริษัทอาจได้รับข้อมูลของท่านตามทะเบียนผู้ถือหุ้นจากบริษัทศูนย์รับฝาก 

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัดที่ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีความจ�าเป็นต้องเก็บ รวบรวม 

และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ปัจจุบัน จ�านวนหุ้นที่ถือ  

  ข้อมูลบัญชีธนาคารของท่าน เลขประจ�าตัวประชาชน อีเมล และเบอร์ติดต่อ

 2. กรณีท่ีท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตามนิยามที่ก�าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับดูแล ได้แก่แต่ไม่จ�ากัด 

  เพียง ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  บริษัทจ�าเป็นต้องเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ประวัติของท่าน (ได้แก่ ประวัติการศึกษา  

  ประสบการณ์การท�างาน เป็นต้น) และรูปถ่ายของท่านหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลดังกล่าว

 3. ข้อมลูส่วนบคุคลอืน่ทีท่่านอาจให้แก่บรษิทัระหว่างการตดิต่อสือ่สารหรอืบทสนทนาทีอ่าจมกีบับรษิทัผ่านช่องทาง 

  นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง ชื่อ นามสกุล สัญชาติ อาชีพ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อท่าน  

  (ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล)

 4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงอาจรวมถึง ข้อมูลการลงทะเบียน 

  เข้าร่วมประชุม ที่อาจรวมถึงข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งการบันทึกภาพและเสียงระหว่างการ 

  เข้าร่วมประชุม ทั้งในรูปแบบการประชุมแบบออนไลน์และออฟไลน์ 

 5. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจยินยอมและน�าส่งให้แก่บริษัทเพื่อการประมวลผลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น  ๆ

 ในกรณีผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นในนามนิติบุคคล บริษัทมีความจ�าเป็นต้องเก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของกรรมการของบริษัท 

หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการใช้สิทธิผู้ถือหุ้นต่าง  ๆ ตามกฎหมายของท่าน บริษัทย่อมม ี

ความจ�าเป็นในการประมวลผลข้อมูลของบุคคลดังกล่าวโดยถือเป็นการประมวลผลเพื่อท่านในฐานะผู้ถือหุ้น และในกรณี

ดังกล่าว การที่ท่านเป็นผู้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอ่ืนดังกล่าวให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้ให้การรับประกันว่า

ท่านได้รับความยินยอมหรือมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวให้แก่บริษัทแล้ว 

55



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 8

 “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเร่ืองส่วนตัวโดยแท้ของบุคคล มีความ 

ละเอียดอ่อนและสุ่มเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเช้ือชาติ  

เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูล

สุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซ่ึงกระทบต่อเจ้าของข้อมูล 

ส่วนบุคคลในท�านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศก�าหนด ทั้งนี้ โดยหลักการ บริษัทไม่มี

ความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างไร

ก็ตาม ในบางกรณีท่ีบริษัทอาจมีความจ�าเป็นในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความไหวของท่าน บริษัทจะด�าเนินการขอ 

ความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนที่จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ต่าง  ๆ ซึ่งรวมถึงจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทมีต่อท่านตามสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การบริหารจัดการบริษัท (เช่น  

  การเริ่มตั้ง การเพิ่มทุน ลดทุน การปรับโครงสร้างกิจการ การเปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) การส่งหนังสือ 

  เชิญประชมุหรอืหนงัสอืบอกกล่าวอืน่ ๆ  เพือ่การแจ้งสทิธขิองผูถ้อืหุน้ภายใต้กฎหมาย เช่น หนังสอืเชญิประชมุใหญ่ 

  ผู ้ถือหุ ้นของบริษัท หรือการส่งบทรายงานการประกอบธุรกิจของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ ้นตามสิทธิที่ผู ้ถือหุ ้นมี 

  ตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึการแบ่งปันและจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่กีย่วข้องและมสีทิธ ิการจดัท�าบญัชี 

  และรายงาน รวมถึงหน้าที่ตามกฎหมายอื่นของการเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด และบริษัทที่จดทะเบียนใน 

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อการด�าเนินการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว บริษัทย่อมม ี

  ความจ�าเป็นต้องยืนยันตัวตนของท่านหรือผู้รับมอบอ�านาจหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านในการแสดงสิทธิในการ 

  เป็นผู้ถือหุ้นที่จะเข้าใช้สิทธิต่าง  ๆ เช่น การใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม หรือสิทธิในการโอนหุ้น เป็นต้น

 2. การจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อบริษัท เช่น เพื่อการแจ้งหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ  

  เกี่ยวกับบริหารงานของบริษัทที่อาจมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการลงทุนและความเป็นผู้ถือหุ้นของท่าน เพ่ือ 

  การตดิต่อสือ่สารและตอบข้อสอบถามของท่าน การจดัการข้อร้องเรียนการใช้สทิธผู้ิถือหุน้ หรือการให้ความคดิเหน็ 

  ต่าง  ๆ เป็นต้น

 3. เพ่ือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลอื่น เช่น การบริหารจัดการบริษัทในการวิเคราะห์ 

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น เพื่อการบันทึกการจัดและการบริหารการประชุม เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึก 

  การลงมติ การบันทึกภาพเสียง และ/หรือวีดีโอระหว่างการประชุมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผ่าน 

  เว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการติดต่ออื่น  ๆ ซึ่งถือเป็นกรณีการด�าเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย 

  เพ่ือรับประกันความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของบริษัทรวมถึงเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น การวิเคราะห์ 

  ข้อมูล การด�าเนินกิจกรรมและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการจัดกิจกรรมพิเศษอ่ืนที่บริษัทอาจจัด 

  ให้แก่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการความเส่ียงและการควบคุมภายในองค์กร การก�ากับการตรวจสอบ  

  ตลอดจนการตรวจสอบภายใน รวมถึงการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย

 4. โดยเฉพาะกรณขีองผูถ้อืหุน้รายใหญ่ตามนิยามทีก่�าหนดไว้ เพ่ือการจดัท�าเอกสารรายงานประจ�าปีของบริษทัตามที ่

  บรษิทัมีหน้าทีต้่องจดัท�าและอาจต้องจดัส่งให้แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรอืเปิดเผยเป็นสาธารณะตามเงือ่นไขและ 

  ข้อก�าหนดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ซ่ึงอาจรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหน้าเว็บไซต์ 

  ของบริษัท
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 5. การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ หรือค�าสั่งของหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานก�ากับดูแลหรือ 

  เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอ�านาจตามกฎหมาย รวมถึงค�าพิพากษาของศาลอื่นใดที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้อง 

  ด�าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น  ๆ

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 บริษัทมีความจ�าเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพ่ือจุดประสงค์ดังที่ระบุไว้ข้างต้น 

เท่าที่จ�าเป็น (i) ในการตอบรับการสื่อสารที่ท่านในฐานะผู้ลงทุนหรือบุคคลใด  ๆ ท่ีติดต่อมายังบริษัท หรือ (ii) ตลอด 

ระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและที่บริษัทยังมีหน้าท่ีตามกฎหมายต่อท่าน หรือ (iii) ตลอด 

ระยะเวลาที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายอื่นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ 

 นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบสิทธิและการปกป้องสิทธิของบริษัทและท่านภายใต้สถานะบริษัทและ 

ผู้ถอืหุน้ บรษิทัสงวนสทิธิท์ีจ่ะเกบ็รกัษาข้อมลูส่วนบคุคลของผู้ถอืหุน้เป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมเพิม่เตมิตามกรอบอายคุวาม

ที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านอาจมีสิทธิเรียกร้องต่อบริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัท 

จะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามระยะเวลาอายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 โดยหลัก บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เว้นเป็นกรณีจ�าเป็นที่บริษัทอาจจ�าเป็น

ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลดังนี้

 1. บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการด�าเนินธุรกิจ 

  และการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของบรษิทัทีมี่ต่อผู้ถอืหุน้ รวมถงึการปกป้องสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบรษิทั  

  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัดในฐานะผู้ให้บริการนายทะเบียน 

  หลักทรัพย์ของบริษัท รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาบัญชี และที่ปรึกษาอื่น  ๆ รวมถึงหน่วยงานตรวจสอบ 

  ภายในและภายนอก เป็นต้น โดยบริษัทรับประกันจะด�าเนินการเปิดเผยตามวัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูล 

  ที่ระบุไว้เท่านั้นและบนพื้นฐานเท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น

 2. ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับค�าพิพากษา หรือค�าส่ังของหน่วยงานราชการ บริษัท 

  อาจมีความจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าวเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหน้าที ่

  ที่มีตามกฎหมาย โดยบริษัทจะด�าเนินการเพียงเท่าที่จ�าเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น 

 3. ในบางกรณทีีบ่รษิทัอาจมคีวามจ�าเป็นต้องเปิดเผยบทรายงานประจ�าปีของบรษิทั ซึง่อาจรวมข้อมลูส่วนบคุคลของ 

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเพื่อการประกอบสัญญาหรือการติดต่อประสานงานกับคู่สัญญาของบริษัท บริษัทอาจ 

  มีความจ�าเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว โดยบริษัท 

  จะด�าเนินการภายใต้หลักการประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทและจะด�าเนินการเพียงเท่าที่จ�าเป็น 

  โดยไม่กระทบสิทธิของท่านเจ้าของข้อมูลมากเกินควร และ

 4. หน่วยงานอื่นซึ่งท่านเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้
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ค�ารับประกันการด�าเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

 บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้  

การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอ�านาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ บริษัทได้

ก�าหนดแนวปฏิบัติภายในเพื่อก�าหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือรักษา

ความลับและความปลอดภัยของข้อมูล ท้ังนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อความเหมาะสม

ตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

 บริษัทรับทราบและเคารพสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล 

ของท่านทีอ่ยูใ่นการควบคุมของบรษิทั โดยท่านสามารถใช้สทิธขิองท่านได้ตามเงือ่นไขก�าหนดสทิธท่ีิระบไุว้ในกฎหมาย ดงันี้

 1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับส�าเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบันและ 

  ถูกต้อง

 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัทท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งาน 

  โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีท�างานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าว 

  ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 4. สิทธิขอให้ลบ หรือท�าลาย หรือท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลน้ัน 

  หมดความจ�าเป็นหรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถอนความยินยอม

 5. สทิธใินการขอให้ระงบัการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลได้ ในกรณเีมือ่เป็นข้อมลูส่วนบคุคลท่ีต้องลบหรอืเมือ่ข้อมลูดงักล่าว 

  หมดความจ�าเป็น

 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

 ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อด�าเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

 • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) 

  คุณอุดมพร พันธุ์แพทย์ อีเมล : dpo@tipcoasphalt.com

 •  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller – Corporate Affairs) 

  คุณธนพล เหล่าศิริพงศ์ อีเมล : thanapol_lao.@tipcoasphalt.com

 สถานที่ติดต่อ: บริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 118/1 ชั้น 25 อาคารทิปโก้ ถนนพระรามหก แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  หมายเลขโทรศัพท์ : 66-2-273-6000

การปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้

 บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับน้ีตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายหรือข้อบังคับ 

ท่ีเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ให้ท่านทราบ 

ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง  ๆ ของบริษัท

58



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน)สิ่งที่ส่งม�ด้วยลำ�ดับที่ 9

บร�ษัท ทิปโก� แอสฟ�ลท� จำกัด (มหาชน)
อาคารทิปโก� 1

118/1 ถนนพระราม 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

สถานีรถไฟฟ�าบางซื่อ

ตลาดนัดจตุจักร

สถานีรถไฟฟ�ากำแพงเพชร

ถนนกำแพงเพชร

ถนนประดิพัทธ�

พหลโยธิน ซอย 7
ถน

นพ
หล

โย
ธิน

ป��มน้ำมันบางจาก

สถานีรถไฟฟ�าสะพานควาย

สถานีรถไฟฟ�าอาร�ย�

สถานีรถไฟฟ�าสนามเป�า

คลองบางซื่อ

ซอยเสนาร�วม

พระราม 6 ซอย 39

พระราม 6 ซอย 37

ถน
นเ

ทอ
ดด

ำร
�

ถน
นก

ำแ
พ

งเ
พ

ชร
 5

ซอยเศรษฐศิร� 2

ถนนเศรษฐศิร�

โรงพยาบาลว�ชัยยุทธ

โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ถนนราชว�ถี อนุสาวร�ย�ชัยสมรภูมิ

สถานีรถไฟสามเสน

โรงเร�ยนสามเสนว�ทยาลัย

พระราม 6 ซอย 30

ทา
งด

�วน
ศร

�รัช
ถน

นพ
ระ

รา
ม 

6

ถนนพระราม 6
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