
ท่ี บห.019/2553 23  เมษายน  2553 

เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2553  

เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 
1/2553 ประชุมเม่ือวันท่ี  23  เมษายน  2553  ณ สํานักงานใหญ หองประชุมใหญช้ัน 5 (Auditorium) อาคาร
ทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ท่ีประชุมไดมีมติดังนี้ 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2552 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดังนี ้

เห็นดวย             116,245,204        เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0                 เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552 

3. อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดังนี ้

เห็นดวย             116,257,473        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0                 เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

4. อนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงนิปนผลสําหรับป 2552 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดังนี ้

เห็นดวย             116,432,473        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0                 เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

 



5. อนุมัติเปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทจาก 14 คน เปน 13 คน 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดังนี ้

เห็นดวย             116,432,473        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0                 เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

6. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัตดิังนี้   
        6.1 นาย แอรฟเว  เลอบุค 

เห็นดวย             103,790,483        เสียง  คิดเปนรอยละ   89.1422 
ไมเห็นดวย          12,641,990       เสียง  คิดเปนรอยละ       10.8578 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ            0.00 

6.2  นายจาคส ปาสตอร 
เห็นดวย             116,027,383        เสียง  คิดเปนรอยละ   99.6521 
ไมเห็นดวย               405,090       เสียง  คิดเปนรอยละ         0.3479 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ            0.00 

6.3  นายชัยวฒัน  ศรีวรรณวัฒน 
 เห็นดวย             116,027,383        เสียง  คิดเปนรอยละ   99.6521 
 ไมเห็นดวย               405,090       เสียง  คิดเปนรอยละ         0.3479 
งดออกเสียง                          0        เสียง  คิดเปนรอยละ            0.00 

6.4  นายสิทธิลาภ  ทรัพยสาคร 
เห็นดวย             116,027,383        เสียง  คิดเปนรอยละ   99.6521 
 ไมเห็นดวย               405,090       เสียง  คิดเปนรอยละ         0.3479 
งดออกเสียง                          0        เสียง  คิดเปนรอยละ            0.00 

7. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 เปนคาตอบแทนจากการทํางาน รวมเปนเงิน 
4.104 ลานบาท และในกรณีท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการดี ใหจายผลตอบแทนใหกรรมการ
ท้ังคณะ อีกไมเกิน 1 เทาของคาตอบแทนกรรมการรวมท่ีคณะกรรมการไดรับท้ังปหรือ คิด



เปนเงินรวมไมเกิน 2.8 ลานบาท โดยการพิจารณา คาตอบแทนน้ี ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริษัท 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดังนี ้

7.1  คาตอบแทนประธานกรรมการบริษัท  
เห็นดวย             116,432,482        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

7.2  คาตอบแทนกรรมการบริษัท        
เห็นดวย             112,832,466        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

7.3  คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
เห็นดวย             116,432,482        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

7.4  คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ  
เห็นดวย             116,432,482        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

7.5 คาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 เห็นดวย             112,832,466        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

8. อนุมัติแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป 2553 โดยมียอดงบลงทุนรวม 1,081 

ลานบาท และการจําหนายทรัพยสินจํานวน 469 ลานบาท  
 
 



โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัตดิังนี้   

เห็นดวย             116,067,568        เสียง  คิดเปนรอยละ   99.6522 
ไมเห็นดวย               405,090       เสียง  คิดเปนรอยละ         0.3478 
งดออกเสียง                         0         เสียง  คิดเปนรอยละ        0.0000 

9. อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 
 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดังนี ้

9.1 อนุมัติการแตงตั้ง นางสาวศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3844 หรือ นายเติมพงษ  โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
4501 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 แหง
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553  

เห็นดวย             116,472,658        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

9.2 อนุมัติคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีเปนเงินท้ังส้ิน 1,700,000 บาท  
เห็นดวย             116,472,658        เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ           0.00 
งดออกเสียง                         0          เสียง  คิดเปนรอยละ          0.00  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพรใหบริษัทสมาชิกและผูสนใจลงทุนท่ัวไปได
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
      ( นายชัยวฒัน  ศรีวรรณวัฒน ) 
                กรรมการผูจัดการ 


