ที่ บห.016/2552

3 มีนาคม 2552

เรื่อง การใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ และวาระการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2552
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ("บริษทั ฯ") ไดใหผูถือหุนเสนอรายชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ครั้งที่ 1/2552 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 แลวนั้น หลังจากไดชแี้ จงผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯและบริษัทยอยแลวเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯ มีความประสงคใหผูถือหุนไดมีโอกาส
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ และเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2552 อีกครั้ง เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา โดยผูถือหุน
สามารถเสนอเรื่องดังกลาวไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2552 โดยหลักเกณฑรายละเอียดไดเปดเผยไว
ทายหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพรใหบริษัทสมาชิกและผูสนใจทั่วไปทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน)
กรรมการผูจัดการ

หลักเกณฑการใหผูถือหุนสวนนอยเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอชื่อกรรมการลวงหนา
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” ไดดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัท
ภิบาลโดยเชื่อมั่น ว า หลั กการกํากั บดูแลกิจการที่ดีเปนกระบวนการสํ าคัญที่สงเสริม ใหการดําเนินงาน
ประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายสําคัญของบริษัท คือ การเพิ่มมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุนทุกรายอยาง
เทาเทียมกัน โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียอื่น และยังชวยสรางความเชื่อมั่นวาการดําเนินธุรกิจมีความโปรงใส
ตรวจสอบได ไมผิดตอกฎหมายและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการประชุมสามัญประจําปของ
ผูถือหุน บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยไดเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนเพิ่มเติม และ
เสนอชื่อบุคคลเขาดํารงแหนงกรรมการบริษัทลวงหนา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่
บริษัทพึงปฏิบัติดวย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ผูถือหุนที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 เปนผูถือหุนของบริษัท โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
1.2 มีสัดสวนการถือหุนขั้นต่ําไมนอยกวา 100,000 หุน
1.3 มีรายชื่ออยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในสัดสวนที่กําหนดตามขอ 1.2 ตอเนื่องมาไมนอย
กวา 1 ป และตองถือหุน ในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 เรื่องที่จะไมบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน ไดแก
- เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงที่กลาวอางโดยผูถือ
หุนมิไดแสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว
- เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจทีบ
่ ริษัทจะดําเนินการ
- เรื่องที่ผูถือหุนเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปที่ผานมา และ
ไดรับมติสนับสนุน ดวยคะแนนเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ขอเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไมไดเปลี่ยนแปลงอยางมี
นัยสําคัญ
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานราชการ

หรือหนวยงานที่กํากับดูแลบริษัท หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงค ขอบังคับ มติที่
ประชุมผูถือหุน การกํากับดูแลกิจการทีด่ ีของบริษัท
- เรื่องที่ไมกอใหเกิดประโยชน หรือเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางมี
นัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทไดดําเนินการแลว
- เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่
อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูที่เกีย่ วของกลุมใดกลุมหนึ่งของ
บริษัท
2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
2.2.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําและนําสง “แบบขอเสนอ
วาระการประชุมผูถือหุน” พรอมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาตาง ๆ ที่
ครบถวนและถูกตองมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และ
ตองระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ
แลวแตกรณี ตามที่อยูดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ประเทศไทย
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 1/2552 อยางไม
เปนทางการไดที่ Email: investors@tipcoasphalt.com หรือ ที่ http://www.tipcoasphalt.com ในหัวขอ
ขอมูลนักลงทุน หรือ โทรสาร : 02-271-3363
2.2.2 เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะพิ จ ารณากลั่ น กรองในเบื้ อ งต น ก อ นนํ า เสนอต อ ให
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตอง ไมมีลักษณะเขาขายตามเรื่องที่จะไมบรรจุเปน
วาระการประชุมตาม ขอ 2.1 และหากผูถือหุนไมสามารถจัดสงเอกสารที่
ครบถวนและถูกตองไดภายในเวลาที่บริษัทกําหนด บริษัทจะถือวาผูถือหุนไม
ใชสิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุน

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมของวาระการ
ประชุมที่ผูถือหุนเสนอวา ควรบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนหรือไม โดยถือ
มติของคณะกรรมการบริษัทเปนที่สิ้นสุด
2.2.4 เรื่องที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเปนวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบในการ
ประชุมผูถือหุน และเผยแพรขอมูลทางเว็บไซดของบริษัท
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
3.1 คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจํานวนเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูกําหนด แต
ตองไมนอ ยกวาสิบคนและไมเกินกวาสิบสี่คน และกรรมการไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใ นราชอาณาจักรไทย และมีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1 ตองเปนบุคคลธรรมดา
3.1.2 ไมจําเปนตองเปนผูถือหุนของบริษัท
3.1.3 เปนบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
3.1.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
3.1.5 ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพยซึ่ง
ไดกระทําโดยทุจริต
3.1.6 ไมเคยถูกลงโทษไลออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคการ หรือหนวยงาน
ของรัฐฐานทุจริตตอหนาที่
3.2 ขั้นตอนการพิจารณา
3.2.1 ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 1. ตองจัดทําและนําสง “แบบขอเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ”
พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาต า ง ๆ ที่ ค รบถ ว นและถู ก ต อ งมายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท
ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2552 ตามที่อยูดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน)
118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
ประเทศไทย
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการอยางไมเปนทางการไดที่
Email : investors@tipcoasphalt.com หรือ ที่ http://www.tipcoasphalt.com ในหัวขอ ขอมูลนักลงทุน หรือ
โทรสาร : 02-271-3363
3.2.2 เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะเป น ผู พิ จ ารณากลั่ น กรองในเบื้ อ งต น ก อ นนํ า เสนอให
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และหากผูถือหุนไมสามารถ
จัดสงเอกสารไดภายในเวลาที่บริษัทกําหนด บริษัทจะถือวา ผูถือหุนไมใชสิทธิ
ในการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
3.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล
ดังกลาว และใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาควรเสนอ
รายชื่อบุคคลดังกลาวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผูถือหุนหรือไม โดยถือ
มติของคณะกรรมการบริษัทเปนที่สิ้นสุด
3.2.4 บุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะไดรับการบรรจุชื่อใน
วาระการเลือกตั้งกรรมการพรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สําหรับ
บุ ค คลที่ ไ ม ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
คาตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจงใหผูถือหุนทราบในการ
ประชุมผูถือหุน หรือและเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัท

แบบขอเสนอวาระการประชุมผูถือหุน
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ……………………………………….................................เปนผูถือหุน
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) จํานวน……….………………………………….หุน ที่อยูที่สามารถ
ติดตอได…………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท …………………………………………….… โทรสาร………..…………………………..…….
E-mail (ถามี) …………………………………..…………………………………………………………….
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุน รายละเอียดดังนี้
เรื่องที่เสนอ : ……………..……………………………………………………………………………….
วัตถุประสงค : □ เพื่อรับทราบ □ เพือ่ พิจารณา □ เพื่ออนุมัติ
เอกสารประกอบ : □ มี □ไมมี
รายละเอียด : ……………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานแนบทีส่ งมานี้ ถูกตองครบถวนทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………….. ผูถือหุน
(………………………..…………………..)
วันที่ …………………………………
เอกสารประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานแสดงตน
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
1.2 นิติบุคคล : แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนาม พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

2. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian)
3. กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถือหุน ใหตัวแทนผูถือหุน 1 ราย เปนผู
กรอกขอมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และลงชื่อไวเปนหลักฐาน สวนผูถือหุนราย
อื่นใหกรอกขอมูลในสวนที่ (1) ใหครบถวน และลงชื่อไวเปนหลักฐานพรอมทั้งรวบรวม
หลักฐานแสดงการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน
4. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
(1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ……………………………………….................................เปนผูถือหุน
บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) จํานวน……….………………………………….………….หุน
ที่อยูที่สามารถติดตอได………………………………………………………………………………..…
โทรศัพท………………………………………โทรสาร……………………...………………...………
E-mail (ถามี) ………………………………..………………………
(2) ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ บริษัท ทิปโกแอส
ฟลท จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่บริษัทกําหนด โดยผูไดรับการเสนอชื่อมี
ประวัติโดยยอ ดังนี้
1. ชื่อ - นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/ อื่นๆ ………………………………………………………………….
2. วัน/เดือน/ป เกิด …………………………………….อายุ …………… ป สัญชาติ …..………………….
3. ที่อยูที่สามารถติดตอได…………………………………………………………………………………..
4. สถานภาพสมรส □โสด □ สมรส □หยา/หมาย
4.1 คูสมรสชื่อ………………………………………………………………………………………
4.2 มีบุตร……………………………………คน ดังนี้
4.2.1 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ป
4.2.2 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ป
4.2.3 ………………………………………..………….. อายุ …………………….. ป
5. การถือหุนใน บริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ณ วันที…
่ ...……………... (วันที่ไดรับการเสนอชื่อ)
ผูไดรับการเสนอชื่อ ถือหุน ……………………………หุน
คูสมรส และ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ถือหุนรวม …………………………… หุน
6. ประวัติการศึกษา
ชื่อสถาบัน
วุฒิการศึกษา
สาขาวิชา ปที่สําเร็จ
……………………………
.…………………….
………………………………..
………………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………

7. ประสบการณในการทํางานจนถึงปจจุบัน
ชื่อสถานที่ทํางาน
ตําแหนง
ชวงเวลา
……………………………
.…………………….
………………………………..
………………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
8. การถือหุนของผูไดรับการเสนอชื่อ รวมถึงคูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของผูไดรับการ
เสนอชื่อ ในหางหุนสวนสามัญ หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน หรือ นิติบุคคลตาม
มาตรา 246 และ 247 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่มีอํานาจจัดการในฐานะ
เปนผูแทนของนิติบุคคลเกี่ยวของกับ (ระบุชื่อ)
ชื่อธุรกิจ
ตําแหนง
สัดสวนการถือหุน (%)
……………………………
.…………………….
………………………………..
………………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
...……………………………..
……………………………
………………………
ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลและเอกสารหลักฐานแนบทีส่ งมานี้ ถูกตองครบถวนทุกประการ

ลงชื่อ…………………………………………….. ผูถือหุน
(…………………………….. …..…………)
วันที่ …………………………………

(3) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ ……………………………………………………………เปนบุคคล ที่
ไดรับการเสนอชื่อ ใหเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ขอ
รับรองวา ขาพเจามีคุณสมบัติตามที่บริษัทฯ กําหนดทุกประการ ซึ่งขาพเจายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อ
ในครั้งนี้
รูปถายผูไดรับการเสนอชื่อ
ขนาด 1 นิ้ว
(ไมเกิน 1 เดือน)

ลงชื่อ…………………………………………….. ผูไดรับการเสนอชื่อ
(……………………………………………..)
วันที่ ……………………………………….
เอกสารประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานแสดงตน
1.1 บุคคลธรรมดา : แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
1.2 นิติบุคคล : แนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนาม พรอมทั้งประทับตราสําคัญ (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
2. หลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ
ผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian)
3. กรณีผูถือหุน หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ ให
ตัวแทนผูถือหุน 1 รายเปนผูก รอกขอมูลในแบบเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการ และลงชื่อไวเปนหลักฐาน สวนผูถือหุนรายอื่นใหกรอกขอมูลในสวนที่ (1) ให

ครบถวนและลงชื่อไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุนของผูถือหุนทุก
รายเปนชุดเดียวกัน
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) ของผูไดรับการ
เสนอชื่อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ประวัตกิ ารศึกษา และประวัติการทํางาน ของ
ผูไดรับการเสนอชื่อ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถามี)

