
ท่ี บห. 033/2552 24  เมษายน  2552 
 
เร่ือง แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2552  
 
เรียน กรรมการและผูจัดการ 
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

  บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ขอแจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 
1/2552 ประชุมเม่ือวันท่ี  24  เมษายน  2552  ณ สํานกังานใหญ หองประชุมใหญช้ัน 5 อาคารทิปโก ถนน
พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ท่ีประชุมไดมีมติดงันี้ 
 

1. รับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป คร้ังท่ี 1/2551  
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติดังนี้ 

เห็นดวย             105,419,492        เสียง  คิดเปนรอยละ  100.00 
ไมเห็นดวย                          0          เสียง  คิดเปนรอยละ      0.00 
งดออกเสียง                         2          เสียง  คิดเปนรอยละ      0.00  

2. รับทราบผลการดําเนินงานประจําป 2551 และ อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับป
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551  
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติดังนี้ 

เห็นดวย           105,682,692 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00   
ไมเห็นดวย                            0          เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 
งดออกเสียง                           2        เสียง  คิดเปนรอยละ     0.00 

3. อนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีป 2551  
       โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติดังนี ้

เห็นดวย              105,676,292         เสียง  คิดเปนรอยละ  99.9939 
ไมเห็นดวย                    6,400        เสียง  คิดเปนรอยละ    0.0061  
งดออกเสียง                          2 เสียง  คิดเปนรอยละ    0.0000    
 



4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทอีก
วาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติดังนี้  
        4.1 นางอนุรัตน  เทียมทัน 

เห็นดวย                  105,692,692       เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                                0      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 
งดออกเสียง                               2      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 

4.2  นายพหล  จินดากุล  
เห็นดวย                  105,692,692       เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                                0      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 
งดออกเสียง                               2      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 

4.3  นายทวีสิน  เทพหัสดนิ ณ อยุธยา 

 เห็นดวย                  105,692,692       เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                                 0      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 
งดออกเสียง                                2      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 

4.4  นายนพินธ  สุทธิมัย 
เห็นดวย                  105,692,692       เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                               0      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 
งดออกเสียง                             2      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 

4.5  นายเอ็มมานูเอล แชร 
เห็นดวย                  105,692,692       เสียง  คิดเปนรอยละ   100.00 
ไมเห็นดวย                                0      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 
งดออกเสียง                               2      เสียง  คิดเปนรอยละ       0.00 

5. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 ตอปตอทาน โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวย
เสียงขางมากอนุมัติดังนี้  

5.1  ประธานกรรมการ คาตอบแทน 200,000 บาทตอป 
เห็นดวย                  105,211,192       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5444 
ไมเห็นดวย                        6,400      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0061 
งดออกเสียง                   475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.4495 
 



5.2 กรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ คาตอบแทน 100,000 บาทตอปตอทาน  
       กรรมการและกรรมการบริหาร ไมมี 

เห็นดวย                  103,139,276       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5353 
ไมเห็นดวย                        6,400      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0062 
งดออกเสียง                   475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.4585 

5.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทน 120,000 บาทตอป 
 เห็นดวย                  105,155,492       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5442 
ไมเห็นดวย                         6,400      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0061 
งดออกเสียง                    475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.4497 

5.4 กรรมการตรวจสอบ คาตอบแทน 90,000 บาทตอปตอทาน 
เห็นดวย                  105,211,192       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5444 
ไมเห็นดวย                        6,400      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0061 
งดออกเสียง                   475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.4495 

5.5 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คาตอบแทน 10,000 บาทตอปตอทาน 
 โดยกรรมการบริหาร ไมมี 

 เห็นดวย                  103,139,276       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5353 
ไมเห็นดวย                         6,400      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0062 
งดออกเสียง                    475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.4585 

6. อนุมัติแตงต้ัง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 โดย
มีนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 และ/หรือ  นางสาว
ศิราภรณ เอ้ืออนันตกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 3844    และ/หรือ    นางสาว
ทิพวัลย  นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 เปนผูสอบบัญชี  

6.1 อนุมัติผูสอบบัญชี โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติดังนี ้
เห็นดวย                  105,217,592       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5505 
ไมเห็นดวย                               0      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000 
งดออกเสียง                   475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.4495 

6.2 อนุมัติคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีเปนเงินท้ังส้ิน 1,700,000 บาท โดยท่ีประชุมผู 
       ถือหุนไดมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัตดิังนี ้

เห็นดวย                  105,217,592       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5505 



ไมเห็นดวย                               0      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000 
งดออกเสียง                   475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.4495 

7. อนุมัติแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป 2552 โดยมีการลงทุนประมาณ 1,000 

ลานบาท และการจําหนายทรัพยสิน 1,000  ลานบาท โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียง
ไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติดังนี้   

เห็นดวย                  104,445,502       เสียง  คิดเปนรอยละ    98.8200 
ไมเห็นดวย                    772,090      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.7305 
งดออกเสียง                   475,102      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.4495 

8. อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนหุนสามัญ  จาก 1,643,151,380 บาท เปน 1,525,476,630 บาท  
โดยตัดหุนสามัญคงเหลือจากการรองรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 11,767,475 หุน  
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสามในส่ี
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้   

เห็นดวย                  105,213,592       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5467 
ไมเห็นดวย                                0      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    479,102      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.4533 

9. อนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัทใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
เปนดังนี ้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,525,476,630 บาท (หนึ่งพนัหารอยยี่สิบหาลานส่ีแสนเจ็ดหม่ืนหกพนัหก 
รอยสามสิบบาทถวน ) 

            แบงออกเปน         152,547,663 หุน  (หนึ่งรอยหาสิบสองลานหาแสนส่ีหม่ืนเจด็พันหกรอย 
      หกสิบสามหุน) 
            มูลคาหุนละ                       10 บาท   (สิบบาท) 

โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ                   152,547,663 หุน (หนึ่งรอยหาสิบสองลานหาแสนส่ีหม่ืนเจด็พันหก   
                                                                 รอยหกสิบสามหุน) 

            หุนบุริมสิทธิ                      -              หุน      (ไมมี)” 
 



โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้   

เห็นดวย                  105,214,592       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5476 
ไมเห็นดวย                                0      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000 
งดออกเสียง                   478,102      เสียง  คิดเปนรอยละ     0.4524 

 
10. อนุมัติแกไขขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9. ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน  เปนดังนี ้ 
“ขอ 9 เวนแตกรณีตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได

อยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด แตท้ังนี้ คนตางดาวมีสิทธิถือหุนสามัญในบริษัทไดไมเกินกวารอยละ 39 ของ
จํานวนหุนสามัญท่ีไดออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท” โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติดวยเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติดังนี้   

เห็นดวย                  105,200,192       เสียง  คิดเปนรอยละ   99.5340 
ไมเห็นดวย                        6,400     เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0061 
งดออกเสียง                   486,102      เสียง  คิดเปนรอยละ      0.4599 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดเผยแพรใหบริษัทสมาชิกและผูสนใจลงทุนท่ัวไปได
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทฯ 

     
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
      ( นายชัยวฒัน  ศรีวรรณวัฒน ) 
                กรรมการผูจัดการ 


