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วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ หองประชุมชั้น 5 (Auditorium)
118/1 อาคารทิปโก ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป

ครั้งที่ 1/2560
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บริษัทขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึกสำ�หรับก�รประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
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วันที่ 3 มีนาคม 2560 

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2560	(“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

เรียน	 ท่านผู้ถือหุ้น	บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย	

1. สำาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

2. รายงานประจำาปี 2559 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ 

สำาหรับปี 2559 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

3. ประวัติกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

อีกวาระหนึ่ง 

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ

การออกเสียงลงคะแนน)

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

6. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. แผนที่สถานที่ประชุม

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ครั้งที่ 1/2560 

ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำานักงานใหญ่ ห้องประชุมช้ัน 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนน

พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่	1	 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	11	เมษายน	2559

ความเป็นมา	 : บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 แล้ว

เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามสิ่งที่ส่งด้วย

ลำาดับที่	1

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันจันทร์ที่ 11 

เมษายน 2559

การลงคะแนน	 : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1) 

วาระที่	2	 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปี	2559

ความเป็นมา	:	บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2559 ซึ่งปรากฎใน

รายงานประจำาปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ
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ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2559

การลงคะแนน	: ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	3	 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559

ความเป็นมา	: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และมาตรา 113 ซึ่งกำาหนดให้

คณะกรรมการต้องจัดทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ	:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งได้

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำาปี 

2559 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	2	

การลงคะแนน	 :	 เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

วาระที่	4	 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี	2560	

ความเป็นมา	 :	ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2) (ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปีของบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้น และมีการเสนอแผนการลงทุนประจำาปี 2560 เป็นจำานวนเงิน 2,254.4 ล้านบาท และ

เสนอแผนการจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี 2560 เป็นจำานวนเงิน 204.0 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี 2560 ตาม

ตารางดังนี้ 

รายละเอียดการลงทุน 2560	(ล้านบาท) 2559	(ล้านบาท)

การพัฒนาที่ดินและอาคาร 75.1 92.8

เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ 801.9 939.8

รถบรรทุกและเรือ 1,377.4 397.5

เงินลงทุน/การเข้าซื้อกิจการ - 304.9

รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 2,254.4 1,735.1

รายละเอียดการจำาหน่ายทรัพย์สิน 2560	(ล้านบาท) 2559	(ล้านบาท)

ที่ดิน 204.0 204.0

รวมงบประมาณการจำาหน่ายทรัพย์ทั้งสิ้น 204.0 204.0
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การลงคะแนน	: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (2) 

วาระที่	5	 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปี	2559	และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเป็นมา	 :	ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อ 41 บริษัทต้อง

จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำารองตามกฎหมาย

รวม ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำานวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องตั้ง

ทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติม

 ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการ  บริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำานวน 

1,552,561,070  หุ้น คิดเป็นเงินจำานวน 465,768,321 บาท 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ

ให้จ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท จำานวน 1,553,907,570 หุ้น 

คิดเป็นเงินจำานวน 932,344,542 บาท 

 ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้น 

จำานวนเงินปันผลสำาหรับปี 2559 ท่ีจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน จะเป็น 0.90 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินท้ังส้ิน 1,398,112,863 บาท 

หน่วย:	ล้านบาท	 2559 2558
กำาไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี 2,569 3,940

ปันผลต่อหุ้น
 - ระหว่างกาล (9 สิงหาคม 2559)
 - ประจำาปี
 - รวมทั้งสิ้น

0.3
0.6
0.9

0.5
0.4
0.9

จำานวนเงินที่จ่ายทั้งสิ้น 1,398 1,389

อัตราการจ่ายเงินปันผลงบการเงินเฉพาะกิจการ 54% 35%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	:	 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในแต่ละงวดบัญชี ท้ังน้ีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะข้ึนกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อกำาหนดในสัญญาต่างๆ  

ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ	:	เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำาเป็นจะต้องสำารองกำาไรบางส่วนเพื่อการลงทุนในปี 2560 อัตราการจ่าย

เงินปันผลงบการเงินเฉพาะกิจการจึงไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้

• จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน ปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.60 บาท ต่อ 1 หุ้น รวม

เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 932,344,542 บาท 
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• กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 มีนาคม 2560 รวมทั้งกำาหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

การลงคะแนน	 : เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1) 

วาระที่	6			 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี	2560

ความเป็นมา	:	 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อ 35 (5) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจำาปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 

6.1	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี	2560

 ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญช ี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีช่ือเสียงและได้

ปฏิบัติงานในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 12 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจ

สอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำาหน้าที่สอบบัญชีประจำาปี 2560

 นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน (เริ่มปี 2556) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ

 นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (เริ่มปี 2557) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

 นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล (เริ่มปี 2557) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

 ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ	: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ 

การลงคะแนน	 :	 เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

6.2	 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี	2560	

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำานวนเงิน 2.65 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้น 18% จาก

ปี 2559 ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากขอบเขตของงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย 1. การตรวจทานรายงานประจำาปี และ 2. การ

จัดทำางบการเงินรวมที่ซับซ้อนขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้ค่าสอบ

บัญชีนี้ไม่รวม ค่าบริการอื่น ที่เกิดขึ้นในปี 2560
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หน่วย		:	บาท บริษัท 2560 2559

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด		(มหาชน) 2,650,000 2,250,000

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำากัด 570,000 570,000

บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด 1,050,000 1,050,000

รวม 4,270,000 3,870,000

กลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำากัด 270,000 270,000

บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จำากัด 270,000 270,000

บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จำากัด 250,000 250,000

บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำากัด 290,000 290,000

บริษัท บิทูเมนมารีน จำากัด 330,000 330,000

รวม 1,410,000 1,410,000

กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รวมทั้งสิ้น 5,680,000 5,280,000

การลงคะแนน	 :	 เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 34 (1)

วาระท่ี	7	 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำาหรับกรรมการบริษัท	(ไม่รวมกรรมการบริหาร)	สำาหรับผลการ

ดำาเนินงานของ	บริษัทฯ	ในปีงบประมาณ	2559

ความเป็นมา	 :	สืบเน่ืองมาจากผลกำาไรที่ดีในปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการวางแผนและติดตามผล รวมถึงการปรับเปลี่ยน

กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งถูกกำากับโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	คณะกรรมการเห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำาหรับ

กรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำาหรับผลการดำาเนินงานของ บริษัทฯ ในปีงบประมาณ 2559 อีกไม่เกิน 1 เท่าของ

ค่าตอบแทนแบบคงที่ (รวม 2,750,000 บาท)

การลงคะแนน	 :	 เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา

ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

วาระที่	8	 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2560

ความเป็นมา	:	ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ค่าตอบแทนกรรมการนั้นต้องได้รับการอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำาการสำารวจและพิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯประจำาปี 2559 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน และมีความเห็นให้เสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นถึงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ดังนี้   
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8.1		ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2560	

 กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำาปี 2560 รวมเป็นเงิน 5.80 ล้านบาท 

ตามตารางดังนี้ 

ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในปี	2560

ตำาแหน่ง 2560	(บาท) 2559	(บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท 500,000 500,000

กรรมการอิสระ (6 x 250,000) 1,500,000 1,500,000

กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000) 2,000,000 2,000,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 500,000 500,000

กรรมการตรวจสอบ (2 x 400,000) 800,000 1,200,000

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (4 x 40,000) 160,000 160,000

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 100,000  100,000 

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000) 240,000  240,000 

รวม  5,800,000  6,120,000

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ประจำาปี 2560

การลงคะแนน	 :	 เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา

ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กรรมการที่

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

8.2		ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	สำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2560

 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำาไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 

1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำาหรับกรรมการ 

ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปีให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำางาน

ความเห็นคณะกรรมการ	 :	 เห็นสมควรท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทั้งคณะ สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2560 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำาไร

การลงคะแนน	 : เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา

ประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 

8.3		ค่าตอบแทนอื่น	ๆ	:	-ไม่มี-
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วาระที่	9	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา	:	ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำาหนดให้

กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำานวน 6 ท่านดังนี้

 1. นายจ๊าคส์ ลีออส   

 2. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์     

 3. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม 

 4. นายโก บัน เฮ็ง

 5. นายปานเฉลิม สุธาธรรม

 6. นายสมจิตต์ เศรษฐิน   

 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระประจำาปี 2560 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซ่ึงในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ	: ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกต้ังกรรมการ 6 ท่าน คือ นายจ๊าคส์ ลีออส นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม นายโก บัน เฮ็ง นายปานเฉลิม สุธาธรรม และนายสมจิตต์ เศรษฐิน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเน่ืองในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้มีความรู้ความ

สามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า

กรรมการที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดย

รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	3

การลงคะแนน	:	 ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำาแหน่ง

2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวน

หุ้นที่ตนถืออยู่  โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วย

ตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

วาระที่	10	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

 บริษัทฯ ได้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 

มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 

2560 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225

 ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำาปี ครั้งที่ 

1/2560
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หมายเหตุ	:	   
1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำาปี 2559 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551

2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com

 

 จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ

กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะได้ท่ี 

www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซ่ึงท่านสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ

ได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

 

 ขอแสดงความนับถือ

 โดยคำาสั่งคณะกรรมการบริษัท

 

 (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

 กรรมการผู้จัดการ
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2559

วันจันทร์ที่	11	เมษายน	พ.ศ.	2559	ณ	ห้องประชุมสำานักงานใหญ่	ชั้น	5

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  ณ สำานักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5  
(Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นายชายน้อย 
เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

 ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำานวนทั้งหมด  
ดังต่อไปนี้

•  ด้วยตนเอง 208 ราย ถือหุ้นรวมกัน 78,771,141 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.1020
•  โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 157 ราย ถือหุ้นรวมกัน 946,072,773 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.2765
•  โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำานวน 234 ราย ถือหุ้นรวมกัน 64,808,930 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.1976
•  รวมผู้เข้าประชุมท้ังส้ิน 599 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,089,652,844 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5761 ของจำานวนหุ้นของ 

บริษัทฯ ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้น 12,557 ราย จำานวนหุ้นทั้งสิ้น 1,543,941,570 
หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้
ทั้งหมด

 ประธานฯ กล่าวแนะนำากรรมการของบริษัทฯ ตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม
ประชุมดังนี้ 

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม
1. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์  สุทธิมัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายสมจิตต์  เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
   กรรมการบริหาร
4. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
   กรรมการบริหาร
   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี                                                                       

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
1. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
   กรรมการตรวจสอบ
2. นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
3. นายนพพร เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอื่นๆ	ที่มาเข้าร่วมประชุม
1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร กรรมการ
2. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร
3. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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4. นายโก บัน เฮ็ง รองประธานกรรมการ
5. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร
   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุม
1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค กรรมการ
2. นายจ๊าคส์ ลีออสท์ กรรมการ
3. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีและผู้บันทึกรายงานประชุม
1. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโนและนางสาวณัฐมน  อิงคประดิษฐ์
 ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
2. นายปรมะ  เสาวภา
 ผู้บันทึกรายงานการประชุมจากบริษัท ราจา แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำากัด

เปิดประชุมเวลา	10:00	น.
 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดีทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียง
ลงคะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย  
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลง
คะแนนงดออกเสียงเพ่ือให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งจะนับจากจำานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นด้วยและคะแนนเสียงที่งดออกเสียง 

 ในการลงคะแนนเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำานวนคะแนนพร้อม
ลงลายมือชื่อกำากับด้วย สำาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนับคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนน จะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็น
ด้วย และบัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนน
สมบูรณ์ 

 ในการประชุมฯครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะ
ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระจะต้องได้
รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบว่าผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพ่ิมเติมได้โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีน้ีบริษัทฯ ของดแจกของชำาร่วย เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับจดหมายเวียนจาก 
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีใจความว่า รณรงค์ให้มีการงดแจกของชำาร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำาปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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 ประธานฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่	1	 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2559

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งท่ี 1/2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เพ่ือให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายกำาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 และ
ได้จัดส่งสำาเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าว 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรอง
ในการประชุมครั้งนี้
 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 41 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,018,021 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 640 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,090,670,865 หุ้น  ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2559  
ตามที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้
 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,086,111,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995  
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนรวมกัน 2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 5,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	2	 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปี	2558

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำาปี 
2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ แล้ว
  
 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานผลการดำาเนินงานตามงบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ ประจำาปี 2558 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้
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รายการ 2558	(ล้านบาท) 2557	(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ 37,137 45,727

กำาไรขั้นต้น 7,504 2,005

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,145 797

ค่าใช้จ่ายอื่น/(รายได้อื่น) (89) (298)

กำาไรจากการดำาเนินงาน 6,448 1,506

กำาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา 6,375 2,630

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 151 222

ภาษีเงินได้ 1,189 176

กำาไรจากการดำาเนินงานหลังหักภาษี 5,109 1,108

การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 89 0

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 88 49

กำาไรสุทธิที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมของบริษัทย่อย 118 43

กำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 5,079 1,200

 
 กรรมการผู้จัดการได้รายงานเพ่ิมเติมว่า แม้รายได้ที่เป็นจำานวนเงินในปี 2558 จะน้อยกว่าปี 2557 แต่ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยของบริษัทฯ ในปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 10 กล่าวคือ บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยในปี 2557 ประมาณ 2,030,000 ตัน ส่วนในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยประมาณ 2,290,000 
ตัน สาเหตุที่บริษัทฯ มีรายได้น้อยลงเนื่องจากราคาขายต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์ยางมะตอยลดลง ขณะที่ต้นทุนการผลิตสินค้า
ยางมะตอยของบริษัทฯ ก็ลดลงลดลง เป็นผลมาจากราคาน้ำามันดิบในตลาดโลก ที่ปรับลดลงจาก 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ในตอนกลางปี 2557 เป็น 58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ 36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตามลำาดับในปี 2558 เนื่องจากราคาขายยาง
มะตอยนั้นตกลงน้อยกว่าต้นทุนของบริษัทฯ จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำาให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตขึ้นขึ้นอย่างมาก 
ในปี 2558

 จากน้ันประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมฯ สอบถามในเรื่องตามวาระนี้และขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งช่ือเพ่ือบันทึกใน
รายงาน

 ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า นโยบายของบริษัทฯ เก่ียวกับน้ำามันในระยะยาวเป็นเช่นไร  
เนื่องจากน้ำามันเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อกำาไรของบริษัทฯ จึงเป็นความเส่ียงประการหนึ่งในการประกอบธุรกิจ อีกทั้ง
เป็นปัจจัยที่ควบคุมยาก กรรมการผู้จัดการตอบว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการซื้อ น้ำามันดิบ กล่าวคือ บริษัทฯ  
มีคณะกรรมการการซื้อน้ำามันดิบ (“Crude Committee”) ซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารจากสำานักงานใหญ่และโรงกลั่น โดยมีหน้า
ที่หลักในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อน้ำามันดิบในแต่ละครั้ง ซ่ึงโดยเฉล่ียบริษัทฯ จะทำาการซ้ือน้ำามันดิบประมาณ
หนึ่งลำาเรือต่อเดือน หรือประมาณ 800,000-900,000 บาร์เรล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ Hedging  
Committee เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการซื้อน้ำามันดิบที่ชัดเจนว่า การซื้อน้ำามันดิบแต่ละครั้งจะต้องมีการทำาสัญญา
ป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำามันดิบ (Hedging) กับสถาบันการเงินเพื่อป้องกันบริษัทฯ จากราคาน้ำามันดิบที่ผันผวน 

 ผู้ถือหุ้น (นายอนุวัต ชินพิริยะ) ถามถึงอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในปี 2558 เทียบกับปี 2557 ว่าเป็นร้อยละ
เท่าไร เนื่องจากกำาไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2557 และปี 2558 ต่างกันมาก และยังได้สอบถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับการซื้อ
กิจการของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน กรรมการผู้จัดการตอบว่าเมื่อเทียบกับปี 2557 
ผลประกอบการในปี 2558 เติบโตข้ึนประมาณร้อยละ 323 และการซื้อบริษัททั้งห้าได้มีการชำาระเงินเรียบร้อยแล้วเมื่อปลาย
มีนาคมที่ผ่านมา โดยผลประกอบการของบริษัททั้งห้าจะนำาเข้ามารวมในระบบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
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เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัททั้งห้าที่ซื้อมาเป็นไปตามประมาณการที่ได้มีการแจ้งไว้และคาดว่าจะทำาให้บริษัทฯ  
มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตันต่อปี

 ผู้ถือหุ้นคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ความเสี่ยงเกี่ยวกับราคาน้ำามันดิบจะเป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินธุรกิจและการ
เจริญเติบโตของบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ต้นทุนการผลิตยางมะตอยได้ลดลงเนื่องจากราคาน้ำามันดิบที่
ลดลง แต่ราคาขายยางมะตอยยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากปริมาณความต้องการซ้ือยางมะตอยยังอยู่ในระดับสูง จึงเกิดกำาไร
ส่วนต่างขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีในปี 2558 ดังนั้น ราคาน้ำามันดิบจึงไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาซ้ือขายยาง
มะตอย แต่ราคาซื้อขายยางมะตอยขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานของตลาดในแต่ละประเทศ นอกจากนี้ นโยบายของบริษัทฯ  
เกี่ยวกับการทำาสัญญาป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ทุกครั้งที่มีการซื้อน้ำามันดิบ เพื่อป้องกันบริษัทฯ จากความผันผวนของราคา
น้ำามันดิบในตลาดโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนื่อง 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ
 
 ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปี 2558 ของบริษัทฯ ดังกล่าว

วาระที่	3	 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 
113 ซึ่งกำาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด  
ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจำาปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ งบการเงินได้ผ่านการพิจารณาสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ได้รับรองแล้วว่ามีความสมบูรณ์ถูกต้องในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปแบบไม่มีเงื่อนไข และ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำาคัญของงบการ
เงินให้ที่ประชุมทราบ  

 กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมฯ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินรวม 31/12/58	(ล้านบาท) 31/12/57	(ล้านบาท)

สินทรัพย์ถาวรสุทธิ 7,107 5,681

สินทรัพย์รวม 16,869 15,145

หนี้สินรวม 6,305 9,020

ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,564 6,125

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) 0.60 1.47

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 2558	(ล้านบาท) 2557	(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการบริการ 37,137 45,727

กำาไรขั้นต้น 7,504 2,005

กำาไรสุทธิของกลุ่มบริษัท 5,079 1,200
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 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

 ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ มีการประมาณการรายได้และ
กำาไรสุทธิเป็นจำานวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าฝ่ายบริหารไม่สามารถตอบคำาถามดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดต่อกฎของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้รับมอบฉันทะจึงได้สอบถามเพิ่มเติมว่า สำาหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้วางแผนการขายและ
มีต้นทุนในการขายเป็นจำานวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการจะขอตอบคำาถามดังกล่าวในวาระสุดท้าย เนื่องจากคำาถามดังกล่าวไม่
เกี่ยวกับวาระนี้ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้
 
 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 37 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,223,091 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 677 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,091,893,956 หุ้น 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของ 
บริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี 
ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,076,035,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.9604 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 
•  ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้น 2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำานวนหุ้น

ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 
•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 11,303,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.0396 ของจำานวน

หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	4	 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี	2559
 
 ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 บริษัทฯ ต้องขออนุมัติแผนการลงทุนและ
การจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการนำาเสนอเกี่ยวกับแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี พ.ศ. 2559
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รายละเอียดการลงทุน 2559	(ล้านบาท) 2558	(ล้านบาท)

การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ 92.8 229.1

เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ 939.8 708.9

รถและเรือบรรทุกยางมะตอย 397.5 570.7

เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ 304.9 0

รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 1,735.0 1,508.7

 
 กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ วางแผนลงทุนในเครื่องจักรเป็นจำานวนเงินประมาณ  
600 ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนให้แก่โรงกลั่นในประเทศมาเลเซียเป็นจำานวนเงินประมาณ 423 ล้านบาท 

รายละเอียดการจำาหน่ายทรัพย์สิน 2559	(ล้านบาท) 2558	(ล้านบาท)

ที่ดิน 204 264

รวมงบประมาณการจำาหน่ายทรัพย์สินทั้งสิ้น 204 264

 กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะจำาหน่ายที่ดินของบริษัทฯ เป็นจำานวน 2 แปลงเป็นเงินประมาณ  
204 ล้านบาท

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าที่ประชุมสมควรอนุมัติแผนการลงทุนและ
จำาหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว และได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

 ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลธนกุล) สอบถามฝ่ายบริหารดังนี้ คำาถามแรกคือ แผนการลงทุนและจำาหน่าย
ทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของบริษัทเป็นอัตราร้อยละเท่าใด และจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องให้ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระมาประเมินว่าการทำารายการดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ คำาถามท่ีสองคือ บริษัทฯ มีแผนการเข้าซ้ือกิจการ
ประเภทใด และได้มีการวิเคราะห์หรือประเมินความคุ้มค่าในการเข้าซื้อกิจการดังกล่าวหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบคำาถาม
แรกว่า สำาหรับการจำาหน่ายที่ดินทั้งสองแปลง โดยปกติทางบริษัทฯ จะมีการจ้างบริษัทที่ปรึกษามาทำาการประเมินราคาที่ดินว่า
มีมูลค่าเป็นจำานวนเงินเท่าใดโดยมีการจัดทำาเป็นรายงานที่ชัดเจน ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการได้ตอบคำาถามที่สองว่า บริษัทฯ มีเพียงแต่แผนที่จะเข้าซื้อกิจการอื่น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการที่
จะขยายธุรกิจ โดยแผนการขยายธุรกิจแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ การเข้าซ้ือกิจการที่มีความใกล้เคียงกับธุรกิจผลิตและขายยาง
มะตอย และการเข้าซื้อกิจการที่ต่อเนื่องกับธุรกิจผลิตและขายยางมะตอย ทั้งนี้ทั้งนั้น บริษัทฯ เพียงแต่ต้องการสำารองเงินเผื่อมี
โอกาสที่จะขยายกิจการในปี 2559 เท่านั้น 
  
 ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อมีการซื้อหรือขายทรัพย์สินจะมีการให้ที่ปรึกษาทางการเงิน
ประเมิน และมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า การซ้ือหรือขายทรัพย์สินจะมีการให้ที่ปรึกษา
ทางการเงินมาประเมินอยู่แล้ว และจะต้องปฏิบัติตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่จะนำาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุน ซ่ึงมีกฎระเบียบที่ชัดเจน
กำาหนดในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งน้ี ผู้รับมอบฉันทะได้กล่าวว่า เหตุท่ีสงสัยเนื่องจากตัวเลขที่ระบุไว้มีจุดทศนิยม จึงคิดว่า
บริษัทฯ น่าจะมีแผนการเข้าซื้อกิจการแล้ว กรรมการผู้จัดการจึงได้แจ้งว่า สาเหตุที่ตัวเลขที่ระบุไว้ในแผนการดังกล่าวเป็นตัวเลข
ที่มีทศนิยมเนื่องจากแปลงมาจากเงินดอลลาร์ โดยตัวเลขที่ระบุไว้ในแผนการดังกล่าวบริษัทฯ เพียงแต่ต้องการสำารองเงินไว้เผื่อ
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มีการขยายกิจการโดยอาจมีการซื้อกิจการในหรือนอกประเทศไทย 

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระน้ี มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 24 ราย ถือหุ้นเป็นจำานวน 124,720 หุ้น รวมเป็น 
ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 701 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,018,676 หุ้น
 
 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีอนุมัติการแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินปี 2559 
ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,087,433,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9972 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 2 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำานวน
หุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 30,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0028 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	5	 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำาไรและจ่ายเงินปันผลประจำาปี	 2558	และรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล

 
 ประธานฯ แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไร
สุทธิประจำาปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีทุนสำารองตามกฎหมายรวม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำานวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำาเป็นต้อง
ตั้งจัดสรรกำาไรไว้เป็นทุนสำารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อไปว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อ
กำาหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในการดำาเนินงาน ในการนี้ ประธานฯ ได้ขอ
ให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดของการจัดสรรกำาไรและจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 และรายงานการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้ที่ประชุมทราบ 
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 กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อท่ีประชุมฯ ว่า ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำานวน 2 คร้ัง  
กล่าวคือ ครั้งแรกจากมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 13 สิงหาคม 
2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.3 บาท จำานวน 1,542,931,070 หุ้น คิดเป็นจำานวน 
462,879,321 บาท และคร้ังท่ีสองจากมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558  
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.2 บาท จำานวน 1,543,850,070 หุ้น 
คิดเป็นเงินจำานวน 308,770,014 บาท รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่าย ในอัตราหุ้นละ 0.5 บาท 
คิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิน 771,649,335 บาท

 กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 
0.4 บาท คิดเป็นเงินจำานวน 617,576,628 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ทั้งนี้ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
อนุมัติเงินปันผลประจำาปี เงินปันผลทั้งปีสำาหรับปี 2558 จะคิดเป็นเงินจำานวน 1,389,225,963 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท 
โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 35
 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
อัตราหุ้นละ 0.4 บาท คิดเป็นเงินจำานวน 617,576,628 บาท โดยให้กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 
มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 รวมทั้งกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

 ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทฯ มีอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งปีต่อกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
เพียงร้อยละ 35 ทั้งที่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการใน
แต่ละงวดบัญชี กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า แม้บริษัทฯ จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อ
กำาหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในการดำาเนินงาน กรรมการผู้จัดการได้กล่าว
ต่อไปว่า เน่ืองจากบริษัทมีความจำาเป็นที่จะต้องลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อขยายกิจการ ดังที่ได้แจ้งที่ประชุมฯ ในวาระก่อน
เป็นเงินจำานวน 1,735 ล้านบาท บริษัทฯ จึงต้องการสำารองเงินส่วนที่เป็นกำาไรของบริษัทฯ สำาหรับการดำาเนินการดังกล่าว 

 ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับเครดิตภาษีเท่าไรและโอกาสที่บริษัทฯ จะมีการจ่ายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า เครดิตภาษี
อยู่ที่อัตราร้อยละ 20 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่บริษัทฯ เสีย กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจ้งเพิ่มเติมว่า แม้บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสด
ประมาณ 6,000 ล้านบาทในปี 2558 แต่บริษัทฯ ได้มีการนำาเงินดังกล่าวไปชำาระหนี้ธนาคารเป็นจำานวนเงินประมาณ 2,000 
ล้าน มีการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆ เป็นจำานวนเงินประมาณ 1,000 กว่าล้าน มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนาม ประเทศ
อินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์เป็นเงินจำานวนประมาณ 2,300 ล้าน ทำาให้เหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินจำานวน
ประมาณ 1,400 ล้าน เป็นผลให้อัตราการจ่ายเงินปันผลรวมท้ังปีต่อกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่ากับร้อยละ 35 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้บริษัทฯ มีหนี้น้อยลง หากผลประกอบการในปี 2559 ดี การจ่ายเงินปันผลก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น

 ผู้ถือหุ้น (นายอนุวัต ชินพิริยะ) ได้สอบถามว่า บริษัทฯ ได้มีการศึกษาหรือหาช่องทางอื่นในการขยายกิจการหรือไม่ 
เช่น การออกหุ้นกู้ ซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำากว่าการกู้จากธนาคาร เพื่อเป็นการเอื้อต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและการขยายกิจการ
ของบริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้อยู่สองประเภท ประเภทแรกคือ หนี้ระยะส้ันจากการซื้อ
น้ำามันดิบ ซึ่งเป็นการกู้ยืมเงินในสกุลเงินดอลลาร์ และมีอัตราดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1 หนี้ประเภทที่สองคือ หนี้ระยะยาว 
ซึ่งหนี้ส่วนที่เป็นเงินบาททางบริษัทฯ ได้ชำาระคืนหมดแล้ว แต่หนี้ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ มีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5  
ดังนั้น แม้มีการออกหุ้นกู้ในประเทศไทย อัตราดอกเบี้ยของหน้ีทั้งสองประเภทที่กล่าวมาก็มีอัตราที่ต่ำากว่า ท้ังนี้ กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวขอบคุณสำาหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำาไปพิจารณาต่อไป
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 ผู้ถือหุ้น (นายสุวัฒน์  กระเษียรอภิบาล) ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสำาหรับการจ่ายเงินปันผลและเสนอ
แนะว่า การเพิ่มทุนอาจเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำาให้บริษัทฯ มีเงินเพื่อนำาไปลงทุน และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่รับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกัน 4,400 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 705 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,023,076 หุ้น 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระน้ี คือ คะแนนเสียงข้างมากของจำานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรกำาไรและจ่ายเงินปันผลประจำาปี 2558 และรับทราบ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้  คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,086,297,664 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8923 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,165,912 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1072 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 5,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2556

วาระที่	6	 	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี	2559
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำาปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้นในวาระนี้จึงแบ่งออกเป็นสองวาระ
ย่อย ดังนี้ 

6.1	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี	2559

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำาคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2548 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
ให้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปีเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เนื่องจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัดเป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงานอย่างดีมาตลอด 11 ปี คณะกรรมการ
จึงเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559 ของบริษัทฯ โดยมีนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ
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นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 เป็นผู้สอบบัญชี ซ่ึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ
 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นเป็นจำานวน 41,800 หุ้น รวมเป็น 
ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 709 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,064,876 หุ้น

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ  
ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,087,461,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9955 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 2,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.0002 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 46,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6.2	 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี	2559

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้
  

ประเภทธุรกิจ บริษัท 2559	(บาท) 2558	(บาท)

ธุรกิจยางมะตอย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 2,250,000 2,050,000

  บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำากัด 570,000 550,000

  บริษัท ไทยบิทูเมน จำากัด 1,050,000 1,050,000

  รวม 3,870,000 3,650,000

ธุรกิจเรือ บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำากัด 270,000 260,000

  บริษัท เดลต้า ชิปปิ้ง จำากัด 270,000 260,000

  บริษัท อัลฟ่า มารีไทม์ จำากัด 250,000 240,000
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ประเภทธุรกิจ บริษัท 2559	(บาท) 2558	(บาท)

  บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำากัด 290,000 280,000

  บริษัท บิทูเมน มารีน จำากัด 330,000 320,000

  รวม 1,410,000 1,360,000

กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รวมทั้งสิ้น 5,280,000 5,010,000

 กรรมการผู้จัดการได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำาปี 2559 ของบริษัทฯเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 2,250,000 ล้านบาท ให้แก่บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม 
กรรมการผู้จัดการได้กล่าวต่อไปว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานการ
สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้ซื้อกิจการในต่างประเทศในปีนี้ 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

 ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลธนกุล) ได้สอบถามว่า ค่าบริการอื่นๆ ที่ยังไม่ได้รวมเข้ามากับค่าสอบบัญชีคือค่า
อะไรบ้าง ซึ่งตนมีความเข้าใจว่าหมายถึงค่าล่วงเวลา และในปี 2558 ค่าบริการอื่นๆ คิดเป็นจำานวนเงินเท่าไร และเนื่องจากต้อง
มีการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่ซื้อกิจการมาอีก 5 บริษัท จะทำาให้ค่าบริการสูงขึ้นหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ค่าบริการ
อื่นๆ หมายถึงค่าบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชีโดยปกติ เนื่องจากในบางกรณีบริษัทฯ อาจจะต้องมีการขอคำาปรึกษา
เกี่ยวกับภาษี หรือคำาปรึกษาด้านบัญชีเพิ่มเติม แต่ในปี 2558 ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ และยังไม่เคยมีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้
แก่ผู้สอบบัญชี   

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏ
รายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,087,456,936 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9951 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 32,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0030 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 21,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0020 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่	7	 	พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯและกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2559
 
 ประธานฯ ได้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ

7.1	 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี	2558

 ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำาคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการ
ชุดย่อยทุกคณะสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรรมการ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ	(บาท)

1. นายนิพนธ์ สุทธิมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000

2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

400,000
100,000

3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

400,000
20,000

4. นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

400,000
20,000

5. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

80,000
20,000

6. นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 80,000

7. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 80,000

8. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 20,000

รวม 2,120,000

 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2558 รวมเป็นเงิน 
2,120,000 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

 ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลธนกุล) ได้แสดงความเห็นว่าในวาระที่ 7.2 ไม่ควรมีการให้เหตุผลในการจ่าย
เงินค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำาหรับกรรมการบริษัทฯ ว่า หุ้นสามัญของบริษัทปรับตัวขึ้นมาจาก 6.5 บาท สู่ระดับ 40.5 
บาท เนื่องจากขณะนี้ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลง และได้สอบถามว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่
คณะกรรมการชุดย่อยจะมีการจ่ายให้อีกในปีต่อไปหรือไม่ เนื่องจากตนเห็นว่าไม่เหมาะสม เพราะบริษัทฯ ยังไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตามนโยบายที่วาง
ไว้ กรรมการผู้จัดการรับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น และเห็นด้วยกับผู้ถือหุ้นว่าไม่ควรมีการเขียนเกี่ยวกับราคาหุ้นสามัญ 
ของบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนผันแปรพิเศษไม่เคยมีการจ่ายให้ 
คณะกรรมการชุดย่อย แต่เน่ืองจากผลประกอบการในปี 2558 ดีมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและคณะกรรมการชุดย่อยได้
ทำางานอย่างหนักเพื่อผลประการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าควรมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนผันแปรพิเศษให้
แก่คณะกรรมการชุดย่อย อีกทั้ง ในปี พ.ศ. 2551 หรือ พ.ศ. 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้ขอลดค่า
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ตอบแทนของตนเอง เนื่องจากในปีดังกล่าวบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ช้ีแจ้งต่อไปว่าการจ่าย
ค่าตอบแทนผันแปรพิเศษให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปีถัดไปขึ้นอยู่กับผลการดำาเนินงานในปีดังกล่าว

 ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า การให้ค่าตอบแทนผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยได้
มีการคำานวณมาจากฐานใดและเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด และวาระที่ 7.4 เกี่ยวเนื่องกับวาระที่ 7.1 อย่างไร กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ได้ตอบว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษจะจ่ายไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อ
เทียบกับบริษัทอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับบริษัทฯ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทฯ ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำา จึงได้มีการเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษไม่เกิน 1 เท่าของค่า
ตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ช้ีแจ้งต่อไปว่าวาระที่ 7.4 ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกับวาระ
ที่ 7.1 

 ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเงินค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ   บริษัทฯ ควรที่จะ
คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีตามนโยบายที่วางไว้ กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบข้อเสนอแนะและจะนำาไปพิจารณาต่อไป 

 ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลธนกุล) ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบผันแปร
พิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อย นอกจากเง่ือนไขที่ว่าจะมีการจ่ายเม่ือผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี ควรเพิ่ม
เงื่อนไขว่า ผู้ถือหุ้นต้องได้รับเงินปันผลไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี
ตาม กรรมการผู้จัดการใหญ่รับทราบข้อเสนอแนะและจะนำาไปพิจารณาต่อไป 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่ 

•  นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,200,000 หุ้น 
•  นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ ซึ่งถือหุ้นจำานวน 500,000 หุ้น

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 6 ราย ถือหุ้นเป็นจำานวน 57,330 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 715 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,122,206 หุ้น 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติค่าค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการ 
ชุดย่อยทุกคณะสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,085,814,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9951 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.0006 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 46,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.2	 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำาหรับคณะกรรมการบริษัท	 (ไม่รวมกรรมการบริหาร)	สำาหรับผลการดำาเนินงานใน
ปี	2558

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานรายละเอียดค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำาหรับกรรมการบริษัท (ไม่รวม
กรรมการบริหาร) สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2558 

 กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 6 ปีที่แล้ว บริษัทฯ ได้ตั้งพันธกิจว่าจะเป็นผู้นำาในธุรกิจด้านยางมะตอย
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และต้ังวิสัยทัศน์ว่า จะมุ่งม่ันสู่การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 2 ล้านตัน ภายในปี 2558 
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับที่สูงสุดตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ดังกล่าวต้ังแต่
ปี 2557 โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยถึง 2 ล้านตัน และได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO26000 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีพันธกิจสำาหรับปี 2563 ว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้นำา
ธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยและวิสัยทัศน์สำาหรับปี 2563 ว่า  
มุ่งมั่นสู่การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตันภายในปี 2563 และต้องการขยายธุรกิจไปยัง  
5 ทวีปหลัก ภายในปี 2563 และให้ความสำาคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วม
กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อระดมความคิดเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว โดยได้มีการอนุมัติแผน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และออกแผนกลยุทธ์หลักจำานวน 9 เรื่องด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในปี 2563

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้จะ
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการบริหาร ตามรายละเอียดดังนี้

กรรมการ ตำาแหน่ง ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ	(บาท)

1. นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ 500,000

2. นายนิพนธ์ สุทธิมัย กรรมการอิสระ 250,000

3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ 250,000

4. นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการอิสระ 250,000

5. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ กรรมการอิสระ 250,000

6. นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ 250,000

7. นายโก บัน เฮง กรรมการอิสระ 250,000

8. นายแอร์ฟเว่ เลอบุค กรรมการ 250,000

9. นายจ๊าคส์ ลีออสท์ กรรมการ 250,000

10. นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ 62,500

รวม 2,562,500

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัทฯ สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2558 รวมเป็นเงิน 2,562,500 
บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางข้างต้น
 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่
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 ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคษัณฑุ) ได้ขอให้คณะกรรมการช้ีแจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากใน
หน้าที่ 61 ของรายงานประจำาปี 2558 ได้ระบุว่าคณะกรรมการมีค่าตอบแทนสามประเภทคือ ค่าตอบแทนคงที่ ค่าตอบแทน
ผันแปร และค่าตอบแทนผันแปรพิเศษ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ค่าตอบแทนแบบผันแปรคล้ายกับโบนัส โดยได้ขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวก่อนว่าจะขอจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หากผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี แต่
เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากจึงได้มีการเสนอให้มีการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษให้แก่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติม รวมเป็นเงินอีก 2,562,500 บาท นอกเหนือจากค่าตอบแทนแบบผันแปร เปรียบเสมือนเป็น
โบนัสพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 ผู้ถือหุ้น (นายสุวัฒน์ กระเษียรอภิบาล) ได้สอบถามว่า นอกจากการต้ังเป้าหมายจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
ให้ได้ 6 ล้านตัน บริษัทฯ ได้มีการตั้งรายได้จากยอดขายของบริษัทฯ สำาหรับปี 2563 หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ ได้ขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แต่รายได้จากยอดขายลดลง เนื่องจากราคาขาย
ยางมะตอยในตลาดโลกเป็นปัจจัยที่บริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้ ด้วยเหตุน้ี บริษัทจึงไม่ประเมินผลการทำางานจากรายได้ แต่
จะประเมินจากยอดขายเป็นจำานวนตัน ผู้ถือหุ้นคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการประมาณการกำาไรหรือไม่ กรรมการ
ผู้จัดการได้ตอบว่าทางบริษัทฯ ไม่มีการประมาณการกำาไร 

 ผู้ถือหุ้น (นายกิตติชัย เอกไพบูลย์กุล) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สูง 
แต่เงินปันผลของผู้ถือหุ้นกลับไม่สูง จึงขอให้มีการปรับปรุง และเนื่องจากมีการปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่ต่ำาจึงอาจเป็น
สาเหตุให้ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ ลดต่ำาลง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาออกใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือหุ้นกู้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินลงทุน โดยที่ไม่กระทบต่อส่วนกำาไรที่ควรนำามาเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 
กรรมการผู้จัดการขอบคุณผู้ถือหุ้นสำาหรับข้อเสนอแนะและจะนำาไปพิจารณาต่อไป
 
 ผู้รับมอบฉันทะ (นายเกียรติ สุมงคลธนกุล) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า การให้เหตุผลในการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษ
แก่กรรมการของบริษัทฯ และการให้โบนัสแก่พนักงาน เนื่องจากผลการดำาเนินงานดีข้ึน ไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากกรรมการบ
ริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึน พนักงานได้รับโบนัส แต่ผู้ถือหุ้นกลับไม่ได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นและได้เงินปันผลน้อยอีกด้วย 
โดยปี 2557 อัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 46 แต่ในปี 2558 กลับลดลงเหลือร้อยละ 35 กรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้กล่าวว่า เนื่องจากปี 2557 บริษัทฯ มีกำาไรประมาณ 1,200 ล้าน แต่ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำาไรประมาณ 5,000 กว่าล้าน จึง
ทำาให้ปี 2558 มีตัวเลขอัตราการจ่ายเงินปันผลน้อยลงทั้งที่เม็ดเงินที่จ่ายออกไปสูงกว่าปี 2557 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระย่อยนี้ ได้แก่ นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร  
ซึ่งถือหุ้นจำานวน 14,000,000 หุ้น 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นเป็นจำานวน 7,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 716 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,129,206 หุ้น
 
 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
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มติที่ประชุม	 ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่า
ตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมคณะกรรมการบริหาร) สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2558 ตามที่
ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,073,379,766 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9818 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 131,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 64,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  
7.3	 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2558

 ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำาคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมฯ โดย
สามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้  

ตำาแหน่ง 2559	(บาท) 2558	(บาท)

ประธานคณะกรรมการบริษัท 500,000 500,000

กรรมการอิสระ (6 x 250,000) 1,500,000 1,500,000

กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (8 x 250,000) 2,000,000 2,000,000

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 500,000 500,000

กรรมการตรวจสอบ (3x 400,000) 1,200,000 1,200,000

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (4 x 40,000) 160,000 80,000

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 100,000 100,000

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี (3 x 80,000) 240,000 240,000

รวม 6,200,000 6,120,000

 
 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ารายการเดียวที่มีการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนคงที่เพิ่มคือ ค่าตอบแทนแบบ
คงที่สำาหรับกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน โดยเพิ่มขึ้นเป็น 40,000 บาทต่อปีจากเดิมที่เคยให้เพียง 20,000 บาทต่อ
ปี ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำากว่าค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ จึงเสนอให้มีการปรับเพิ่มขึ้น

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นสมควรให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนแบบ
คงที่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยบริษัทประจำาปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 6.2 ล้านบาท โดยปรับค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปี 2559 จาก 20,000 บาทต่อคน เป็น 40,000 บาทต่อคน เนื่องด้วย ค่า
ตอบแทนประจำาปีของกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนในปัจจุบันอยู่ที่ 20,000 บาทต่อคน ซึ่งต่ำากว่าค่าเฉล่ียของ 
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 ที่ 40,000 บาท
ต่อคน

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้
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 ผู้ถือหุ้น (นางสาวมลิวัลย์ จิตรีญาติธรรม) ได้สอบถามว่า เหตุใดถึงมีการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่ให้แก่ประธาน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เน่ืองจากตนได้เข้าร่วมประชุมที่อื่นแต่ก็ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแบบคงที่ให้แก่ประธาน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุด
ย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปกติที่ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการ ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาวมลิวัลย์ จิตรีญาติธรรม) รายเดิม
ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าอะไร และเป็นบริษัทที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ชื่อย่อของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์คือ TASCO และเป็นบริษัทฯ ที่ทำาธุรกิจเกี่ยวกับยาง
มะตอย
  
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม
 
 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยต้ังแต่วาระที่ 7.3.1 – 7.3.7 โดยจะเรียกเก็บบัตรลง
คะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน
 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระย่อย คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ซึ่งได้แก่ 

•  นาวสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำานวน 14,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
•  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำานวน 15,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
•  นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นเป็นจำานวน 28,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
•  นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นเป็นจำานวน 10,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2
•  นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซ่ึงถือหุ้นเป็นจำานวน 1,200,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระท่ี 7.3.2 และวาระท่ี 

7.3.7
• นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ ซึ่งถือหุ้นเป็นจำานวน 500,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 7.3.2 และวาระที่ 7.3.5

 
 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 4 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 4,400 หุ้น รวมเป็น 
ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 720 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,133,606 หุ้น
 
มติที่ประชุม

 7.3.1 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย
การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงท่ีของประธานคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,087,439,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9872ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 7.3.2 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย
การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการบริษัทฯ ในปี 
2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 
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•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,018,739,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9863  ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0007  ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0130 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 7.3.3 ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย
การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงท่ีของประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,087,439,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9872 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 7.3.4 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย
การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการตรวจสอบใน
ปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,087,439,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9872 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 7.3.5 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย
การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทนในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,086,979,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9872 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.0006 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 7.3.6 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
โดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของประธาน 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2559 ตามท่ีประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ 
ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,087,479,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9872 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

 7.3.7 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย
การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบคงที่ของกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีในปี 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,086,279,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
99.9871 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 7,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 132,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7.4	 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯสำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2559	
 
 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำาไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน 
1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทฯได้รับทั้งปี หากบริษัทมีผลประกอบการท่ีดี โดยขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบ
ผันแปร สำาหรับกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งไม่ถึงปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำางาน

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระน้ีหรือไม่ ทั้งนี้ 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้
 
 ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้มีข้อเสนอแนะว่า การจ่ายค่าตอบแทนผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ระบุว่าขึ้นอยู่กับว่าบริษัทฯ มีกำาไรหรือไม่ ควรที่จะระบุว่าเมื่อบริษัทฯ มีกำาไรเมื่อเทียบกับผลการประกอบการในปี 2558 และได้
สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร กรรมการ
ผู้จัดการได้รับข้อเสนอแนะของผู้รับมอบฉันทะไปพิจารณาต่อไป 

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการพิมพ์ข้อความตกไป กล่าวคือ มิได้
มีการพิมพ์ข้อความดังต่อไปนี้ 

 “โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำาหรับคณะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบ
ผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำางาน” 

 ผู้ถือหุ้น (นายนิคม ภคบัณฑุ) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าในหน้าที่ 61 ของรายงานประจำาปี 2558 มีหมายเหตุกล่าวว่า การจ่าย
ค่าตอบแทนแบบผันแปรจะให้คณะกรรมการทั้งคณะ อย่างไรก็ตาม กรรมการบางท่านได้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่ากรรมการคน
อื่นแต่กลับได้ค่าตอบแทนแบบผันแปรเท่ากับกรรมการที่เข้าประชุมมากกว่า เช่น นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค ตามที่ปรากฏในหน้าที่ 
56  ของรายงานประจำาปี 2558 จึงเสนอว่าการให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ อาจต้องพิจารณาจากการ
เข้าประชุมของกรรมการคนนั้น ทั้งนี้ การให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรได้กำาหนดว่าจะให้ไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ 
แสดงว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรไม่จำาเป็นต้องเท่ากับ 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงท่ี เพราะฉะนั้นในการพิจารณา
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ให้ค่าตอบแทนแบบผันแปรอาจมีการกำาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผันแปร โดยขึ้นอยู่กับการทำากำาไรของบริษัทฯ 
แต่จะไม่เกิน 1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่ เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนข้ึนในการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปร กรรมการ 
ผู้จัดการรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวและจะนำาไปพิจารณาต่อไป

 ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่ามีความเชื่อมั่นในคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าจะดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
โดยไม่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการผู้จัดการรับทราบความเห็นดังกล่าว 
 
 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน
 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นและมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งได้แก่

•  นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 14,000,000  หุ้น
•  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 15,000,000 หุ้น 
•  นายสมจิตต์ เศรษฐิน ซึ่งถือหุ้นจำานวน 28,000,000 หุ้น
•  นางสาวปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้นจำานวน 10,000,000 หุ้น
•  นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้นจำานวน 1,200,000 หุ้นและ
•  นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ ซึ่งถือหุ้นจำานวน 500,000 หุ้น

 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 10 ราย ถือหุ้นเป็นจำานวน 53,724 หุ้น รวมเป็นผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้น 730 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,187,330 หุ้น

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดย
การมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรแก่คณะกรรมการ 
บริษัทฯในปี 2559 ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,018,746,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9817 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 85,342 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0084 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 101,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0099 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	8	 	พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ข้อ 16 กำาหนดให้กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งใน
สามหรือในอัตราที่ใกล้เคียงหน่ึงในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้ มีกรรมการ
ที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระจำานวน 4 ท่านดังนี้
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1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค     
2. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  
3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์  
4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

 
 บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯแทนกรรมการที่ครบกำาหนด
ออกจากตำาแหน่งตามวาระประจำาปี 2559 ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยการแจ้งข่าว
ในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นพ้องกับคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการ ท้ัง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานของบริษัทฯ 
เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของบริษัทฯ 
จึงมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมฯเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังกรรมการทั้ง 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ นาย
ชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยที่ประวัติของบุคคลดังกล่าวได้จัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

 ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่าข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการ 
บริษัทฯ ไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ทีละหนึ่งตำาแหน่ง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ

จำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่  โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
3. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แต่ละตำาแหน่ง บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ท่ีได้รับ

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมา
ประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ (กรรมการบริษัทฯ
ที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ของตนเอง)

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 
 
 ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการที่ยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ออกจากห้องประชุม เนื่องจากมีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อ
หลักธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า ตามกฎระเบียบหากผู้ถือหุ้นรายใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว ไม่มี
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว แต่ไม่มีความจำาเป็นที่ต้องออกไปจากที่ประชุมฯ
 
 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้เพิ่มเติม

 ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระย่อยตั้งแต่วาระที่ 8.1-8.4 โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจาก 
ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน 
 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงที่บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำาแหน่ง และเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระย่อยนี้ ยกเว้น

•  นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ ซึ่งถือหุ้นจำานวน 500,000 หุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.2 
•  นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ ซึ่งถือหุ้น 1,200,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.3 
•  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร ซึ่งถือหุ้น 15,000,000 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ 8.4 
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 กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่า
•  ในวาระที่ 8.1 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 24,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้ง

สิ้น 731 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,211,330 หุ้น 
•  ในวาระที่ 8.3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 6,000 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 

732 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,217,330 หุ้น 
•  ในวาระที่ 8.4 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 200 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 

733 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,092,217,530 หุ้น 

 หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า 

มติที่ประชุม 

8.1	 ที่ประชุมฯ	มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติแต่งตั้งนายแอร์ฟเว่	 เลอบุค	กลับเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	อีกวาระหนึ่ง	ตามที่ประธานฯ	เสนอ	ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้ดังต่อไปนี้	

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,006,527,738 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.5409 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 81,071,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.4538 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.2	 ที่ประชุมฯ	มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติแต่งตั้งนายจ๊าคส์	ปาสตอร์	กลับเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ	อีกวาระหน่ึง	ตามที่ประธานฯ	เสนอ	ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ดังต่อไปนี้	

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,049,049,788 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.4948 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 38,049,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.4999 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.3	 ที่ประชุมฯ	มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติแต่งตั้งนายชัยวัฒน์	ศรีวรรณวัฒน์	 เข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	ตามที่ประธานฯ	เสนอ	ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีดัง
ต่อไปนี้	

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,085,250,388 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8884 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,155,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1063 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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8.4	 ที่ประชุมฯ	มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบ
ฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	อนุมัติแต่งตั้งนายสิทธิลาภ	ทรัพย์สาคร	เข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	ตามที่ประธานฯ	เสนอ	ดังปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีดัง
ต่อไปนี้	

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระน้ี คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,071,450,588 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8869 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,155,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1077 ของ
จำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

•  ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 57,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำานวนหุ้น
ทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	9	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุม
พิจารณาหรือไม่ 
 
 ในการนี้ กรรมการผู้จัดการมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบสองเรื่อง เรื่องแรกคือ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านการ
ทุจริต กับทางสถาบัน IOD โดยโครงการดังกล่าวจะมีการจัดอันดับบริษัทเป็นห้าระดับ ซึ่งในเริ่มแรกบริษัทฯ ถูกจัดให้อยู่ในระดับ
ที่หนึ่ง แต่เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการออกนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตที่ชัดเจนและมีการส่ือสารเรื่องดังกล่าวให้
พนักงานและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่อยมา ในปี 2558 บริษัทฯ จึงถูกจัดอันดับให้อยู่ในระดับสาม 

 ประเด็นที่สองที่กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ สถานการณ์ธุรกิจยางมะตอย โดยแบ่งออกเป็นตลาด
ภายในประเทศและนอกประเทศ สำาหรับสถานการณ์ธุรกิจยางมะตอยในตลาดภายในประเทศ ยังคงมีผลประกอบการที่ดี เนื่อง
ทางรัฐบาลยังคงมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการลงทุนในสาธารณูปโภค ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างและซ่อมแซม
ถนน เป็นผลให้ผู้รับเหมา ซ่ึงเป็นลูกค้าหลักของบริษัทฯ ยังคงมีความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ยางมะตอยอยู่ สำาหรับสถานการณ์
ธุรกิจยางมะตอยในตลาดภายนอกประเทศ จะต้องแยกพิจารณาเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือ กิจการที่บริษัทฯได้ทำาการเข้าซื้อ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัททั้งห้าจะทำาให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 200,000 ตัน ส่วนที่สองคือ ยอดขายผลิตภัณฑ์
ยางมะตอยที่ส่งออกไปยังต่างประเทศ สำาหรับไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ปานกลาง เนื่องจากตอนต้นปีเป็นฤดูหนาวของ
ประเทศจีนและประเทศเวียดนามตอนเหนือ จึงทำาให้ยอดขายน้อย แต่เม่ือเข้าเดือนเมษายนและพฤษภาคม ซ่ึงเป็นหน้าร้อน 
ยอดขายน่าจะดีขึ้น เพราะเป็นฤดูทำางานของตลาดในต่างประเทศ ทั้งนี้ทั้งนั้น แม้ยอดขายในกลุ่มประเทศดังกล่าวจะไม่ดีมาก 
แต่ยอดขายในประเทศออสเตรเลียยังคงดีอยู่ เนื่องจากเป็นฤดูร้อนของประเทศออสเตรเลีย ดังนั้น ยอดขายของแต่ละกลุ่ม
ประเทศจะสลับกันดี เนื่องจากมีฤดูการทำางานที่ต่างกัน อาจกล่าวโดยสรุปว่ายอดขายในต่างประเทศน่าจะใกล้เคียงกับปี 2558 
คือประมาณ 2,290,000 ตัน และหากรวมธุรกิจที่ บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการด้วย จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 200,000 ตัน

 นอกจากนี้ ธุรกิจเรือของบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมากเช่นกัน ขณะนี้ บริษัทฯ มีเรือทั้งหมด 9 ลำา และได้ซื้อเรือ
อีกลำาหนึ่ง ซึ่งจะใช้การได้ในปี 2060 โดยเรือที่ได้สั่งซื้อเป็นหนึ่งในเรือบรรทุกยางมะตอยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเรือที่ใช้ในการขนส่งยางมะตอยที่เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ ประมาณร้อยละ 55-60  อีกร้อยละ 
40 จึงต้องมีการเช่าเรือเพื่อขนส่งยางมะตอยจากโรงกลั่นของบริษัทฯ และยางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นทั้งในและนอกประเทศท่ี
บริษัทฯ รับซื้อมา เพื่อนำาไปส่งให้แก่ลูกค้า
 
 ผู้รับมอบฉันทะ (นางสาววิยะดา คงเสรี) ได้สอบถามว่า ราคาน้ำามันระดับใดหรือเข้าเขตใดที่บริษัทฯ รู้สึกพอใจ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับต้นทุนกับรายได้ของบริษัทฯ ในส่วนของ
ต้นทุน บริษัทฯ มีการควบคุมราคาต้นทุน กล่าวคือ ในการซ้ือน้ำามันดิบแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา
อย่างรอบคอบว่าต้องซ้ือในราคาเท่าไร เพ่ือให้บริษัทฯ มีกำาไร และยังมีนโยบายป้องกันความเส่ียงจากราคาน้ำามันด้วย ใน
ส่วนของรายได้จะขึ้นอยู่กับความต้องการยางมะตอยในแต่ละประเทศ ซ่ึงขณะนี้ความต้องการผลิตภัณฑ์ยางมะตอยยังมี
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อยู่ โดยประเทศที่มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางมะตอยมากที่สุดคือ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศ
ออสเตรเลีย และประเทศเวียดนาม ตามลำาดับ 

 ผู้ถือหุ้น (นายนครินทร์ วันเฟื่องฟู) ได้สอบถามว่า สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับภาษีนำาเข้าของบริษัทฯ จะเริ่มต้นเมื่อไร และ
ภาษีที่ลดลงไปเป็นจำานวนเงินเท่าไร กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า บริษัทฯ ได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ให้เข้าร่วม
โครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากร เนื่องจากบริษัทเข้าหลักเกณฑ์เป็น International Head Quarter ทั้งนี้ ธุรกิจที่
มีการซื้อและขายในต่างประเทศ จะได้รับยกเว้นไม่ให้ต้องเสียภาษีในกำาไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอดีตบริษัทฯ มี
การเสียภาษีเท่าไร กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า โดยปกติบริษัทฯ จะต้องเสีย Corporate Income Tax ในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้
ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษีในกำาไรสุทธิที่มาจากธุรกิจที่เกิดในต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดขายจากต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 78 และในประเทศประมาณร้อยละ 22 และเม่ือปีที่แล้วบริษัทฯ ได้เสียภาษีไปเป็นจำานวนเงิน 1,175 ล้าน
บาท ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ิมเติมว่าตัวเลขภาษีดังกล่าวเป็นภาษีที่ต้องเสียจากรายได้จากต่างประเทศหรือไม่ และสามารถนำา
ไปคำานวณเพ่ือหาว่าบริษัทฯ ได้รับยกเว้นภาษีเท่าไรจากโครงการดังกล่าวได้หรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่าเป็นภาษีของ
รายได้บริษัทฯทั้งหมด กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจ้งเพิ่มว่าไม่ควรนำาตัวเลขดังกล่าวไปคำานวณ เนื่องจากกำาไรในประเทศดีกว่า
นอกประเทศ 

 ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการนำายางมะตอยผสมยางพารา และ margin ของผลิตภัณฑ ์
ดังกล่าวว่าดีหรือไม่ กรรมการผู้จัดการได้ตอบว่า เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐที่ให้ใช้ยางพาราผสมกับยางมะตอยในโครงการ
ซ่อมและก่อสร้างถนนต่างๆ ดังนั้นยอดขายของผลิตภัณฑ์ยางพาราผสมยางมะตอยจึงดีมาก

 ผู้ถือหุ้น (นายชัยณรงค์ โรจจวัฒน์) ได้สอบถามถึงโอกาสที่จะขาดทุนจากการเข้าทำา Hedging ของบริษัทฯ กรรมการ 
ผู้จัดการได้ตอบว่าในการทำา Hedging อาจมีท้ังขาดทุนหรือกำาไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะเวลา
สามปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบผลขาดทุน จะมีกำาไรเสมอ เพียงแต่อาจมากหรือน้อยแล้วแต่กรณี โดยปีที่แล้วมีกำาไร
ประมาณ 800 กว่าล้านบาท

 ผู้ถือหุ้น  (นางศิรินทร์ ตันติพิทักษ์โชติ) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า วันที่นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร เข้ารับตำาแหน่ง ซึ่งระบุไว้ใน
รายงานประจำาปี 2558 น่าจะมีความคลาดเคลื่อน กรรมการผู้จัดการรับทราบ    

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซัก
ถามคณะกรรมการของบริษัทฯ อีก

 ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

	 ปิดประชุมเวลา	12:45	น.	

 ___________________________ประธานที่ประชุม
 (นายชายน้อย เผื่อนโกสุม)
 ผู้บันทึกการประชุม

 _______________________________ 
 (นายปรมะ เสาวภา)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 34

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายจ๊าคส์	ลีออสท์

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 64 ปี

วัน	เดือน	ปีที่เป็นกรรมการ

5 เมษายน 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Engineering Degree from Ecole Centrale Lille

การอบรม	 - ไม่มี -

หุ้นในบริษัท	 - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบัน  International Managing Director, Colas Group ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2545 - 2553  Chairman and Chief Executive Officer, SAIPEM SA ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2544   Chief Executive Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2539 - 2543  Chief Operating Officer, Bouygues Offshore ประเภทธุรกิจ ก่อสร้างถนน

2537 - 2538  Vice President (Africa, North Sea and Mexico), Petromar ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่าย

ปิโตรเลียม

2532 - 2536  Vice President (Africa), Petromar ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายปิโตรเลียม

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	 : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ : - ไม่มี - 

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี	2559	 :  กรรมการบริษัท 2/6 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 : 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี	้ : 8 ปี



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 35

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นางแอนน์	แมรี	มาร์เชท์

กรรมการอิสระ

กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

วัน	เดือน	ปีที่เป็นกรรมการ

24 กุมภาพันธ์ 2553

คุณวุฒิทางการศึกษา

• MBA Finance, ESCP-EAP

• Bachelor’s Degree in Math and Science

• International Coaching Academy - Accredited Coach in 2008

การอบรม	

• 2558 Thailand CG Forum: Governance as a driving force for business sustainability

• 2557 Director Certification Program (DCP)

• 2553 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท	 - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน

2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

2552 - ปัจจุบัน Vice President of Franco, Thai Chamber of Commerce in charge of HR Committee

 ประเภทธุรกิจ ส่งเสริมการค้าและพัฒนาธุรกิจ

2551 - 2552 President of French International School of Bangkok ประเภทธุรกิจ การศึกษา

2550 - 2551 Executive Advisor and Team Motivator, FP Coaching to Lead (Thailand) 

 ประเภทธุรกิจ การศึกษา

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	 :	 ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

    บริษัทจดทะเบียน : - บริษัท 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ : 	- ไม่มี - 

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี	2559	 : 	กรรมการบริษัท 4/6  ครั้ง

   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  2/4  ครั้ง

   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 1/1  ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 : 6  ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี	้ : 9 ปี

นางแอนน์ แมรี มาร์เชท์ มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายชายน้อย	เผื่อนโกสุม
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี

วัน	เดือน	ปีที่เป็นกรรมการ
13 สิงหาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา
• Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, U.S.A.
• ปริญญาโทการบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
• หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
• หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
• หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554

หุ้นในบริษัท	 - ไม่มี - 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น	 - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ีดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จำากัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเช่ือ
2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คช่ัน จำากัด (มหาชน) 

ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า 
2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด (มหาชน) 
  ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พริมามารีน จำากัด 
  ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพ่ือสนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน้ำามันกลางทะเล
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
2559 - ปัจจุบัน   กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	 :	 ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท 
	 	 	 บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ :	 - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี	2559	 : กรรมการบริษัท 6/6  ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 :	 1  ปี 

รวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี	้ : 4  ปี 

นายชายน้อย เผื่อนโกสุม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายโก	บัน	เฮ็ง
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี

วัน	เดือน	ปีที่เป็นกรรมการ
1 กรกฎาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Post-Graduate Diploma in Business Administration, University of Singapore
• Bachelor’s Degree in Applied Chemistry

การอบรม		
• 2559 Seminar on audit committee, ACRA, SGX and Singapore Institutes of Directors
• 2558 Building a High Impact Board, Singapore Institutes of Directors
• 2558 Cybersecurity for Directors, Singapore Institutes of Directors
• 2558 Competition Law and Corporate Governance, KCL GRC

หุ้นในบริษัท	- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น	- ไม่มี -

ประสบการณ์การทำางาน
2559 - ปัจจุบัน   รองประธานกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ Cue Energy Resources Limited 
  ประเภทธุรกิจ สำารวจและผลิตน้ำามันและก๊าซธรรมชาติ
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Keppel Infrastructure Fund Management 

Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจ ตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำาหน้าที่รักษาผลประโยชน์ Keppel  
Infrastructure Trust

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ Chung Cheng High School Ltd., ประเภทธุรกิจ การศึกษา
2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ Keppel Infrastructure Holdings Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Malaysian KLSE listed company Dialog Group Bhd ประเภทธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ

ต้นน้ำาและกลางน้ำาด้านธุรกิจน้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ และปิโตรเคมี
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
2556 - 2558 กรรมการ Linc Energy Limited ประเภทธุรกิจ น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ
2554 - 2557  ที่ปรึกษาอาวุโส Singapore Petroleum Company (SPC) ประเภทธุรกิจ สำารวจและผลิตน้ำามันและ

ก๊าซธรรมชาติ
2552 - 2556  กรรมการ Keppel Energy Pte. Ltd. ประเภทธุรกิจ การดำาเนินการโรงไฟฟ้า
2546 - 2554  กรรมการผู้จัดการใหญ่ Singapore Petroleum Company (SPC) ประเภทธุรกิจ สำารวจและผลิต

น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ
2546 - 2557  ประธาน Singapore Petroleum Venture Private Limited ประเภทธุรกิจ กิจการลงทุน
2543 - 2557  กรรมการ Singapore Refining Company Private Limited ประเภทธุรกิจ การกลั่น

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	 : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท
  บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี	2559	 : กรรมการบริษัท : 5/6 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 : 5 ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี	้ : 8 ปี
นายโก บัน เฮ็ง มีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

นายปานเฉลิม	สุธาธรรม

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

อายุ 63 ปี

วัน	เดือน	ปีที่เป็นกรรมการ

14 มิถุนายน 2547

คุณวุฒิทางการศึกษา

• MBA University of Bridgeport, CT, USA

• Bachelor’s Degree, Accounting, Babson College, MA, USA

การอบรม

• 2549 Audit Committee Program (ACP)

• 2548 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท		- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น		- ไม่มี - 

ประสบการณ์การทำางาน

2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ประเภทธุรกิจ อาคารสำานักงานให้เช่า

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น	 : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี - 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์  : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี	2559 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

  กรรมการตรวจสอบ  : 11/11 ครั้ง

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 : 12  ปี

รวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี	้ : 15  ปี

เหตุผลที่เสนอนายปานเฉลิม	สุธาธรรม	เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำารงตำาแหน่งเกินกว่า	9	ป	ี :

เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบัญชี มีประสบการณ์ทางธุรกิจที่นำามาซึ่งความสำาเร็จของบริษัทฯ รวมถึงมี

คุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสมจิตต์	เศรษฐิน

กรรมการ

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ 64 ปี

วัน	เดือน	ปีที่เป็นกรรมการ

29 เมษายน 2537

คุณวุฒิทางการศึกษา

• B.S. Business Administration, Babson College, Wellesley, MA, USA

การอบรม

• 2557 National Director Conference

• 2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

• 2556 Director Certification Program (DCP)

• 2546 Director Accreditation Program (DAP)

หุ้นในบริษัท

39,100,000 หุ้น (2.518%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น

น้องเขยของนางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

ประสบการณ์การทำางาน

2550 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำากัด ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายวัตถุดิบสารสกัดจากพืช

2548 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ ผลิตและส่งออกสับปะรดกระป๋อง

2537 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

2529 - ปัจจุบัน   กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี	2559	 :  กรรมการบริษัท 6/6  ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 : 22  ปี 

รวมระยะเวลาที่จะดำารงตำาแหน่งจนครบวาระนี	้ : 25  ปี
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

1.		 เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำาตัว

ประชาชนไทย บัตรประจำาตัวข้าราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่น

หลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูก

ต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำาเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

    

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

1.2 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจกระทำาการแทน

นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูก

ต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำานาจกระทำา

การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำาเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรอง

สำาเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)

3.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้อง

ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.2 หนังสือมอบอำานาจ จากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน

3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

 ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น

หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล
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2.	 วิธีการมอบฉันทะ

 บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข  ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำาหนดไว้   

ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบ

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

 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำาเนินการดังนี้

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. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ

บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ เพียงท่านเดียว

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

3. ปิดอากรแสตมป์ จำานวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมี

ผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำานวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลง

ทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบ

เอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

 

 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำานวน

ที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ท่ีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค

3.	 การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือ ตั้งแต่เวลา  

8.00 น.  เป็นต้นไปในวันพุธท่ี 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้

4.	 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลง

คะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง

คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ

ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม

2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตาม

ที่กฎหมายหรือข้อบังคับน้ันกำาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลง

คะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองน้ัน 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่

เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายปานเฉลิม สุธาธรรม

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2547

วัน เดือน ปี เกิด : 13 เมษายน 2496

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

  กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิทางการศึกษา : MBA University of Bridgeport, CT, USA

  Bachelor’s Degree, Accounting, Babson College, MA, USA

การอบรม : 2549 : Audit Committee Program (ACP) 

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

ประสบการณ์การทำางาน : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บุญพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด 

   ประเภทธุรกิจ อาคารสำานักงานให้เช่า

  2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

  2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท 

  บริษัทจดทะเบียน   : - ไม่มี -

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  - ไม่มี -

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2559 : กรรมการบริษัท     : 6/6 ครั้ง 

  กรรมการตรวจสอบ    : 11/11 ครั้ง 

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 12 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7, 8 และ 9
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายนิพนธ์ สุทธิมัย 

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2549

วัน เดือน ปี เกิด : 19 เมษายน 2501

อายุ : 58 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ :  33 แยก 15 รามคำาแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

คุณวุฒิทางการศึกษา : Master’s Degree in Operational Research, London School of

  Economics, UK

  Licencede Droit (Law), Université de Droit, Lyon, France

การอบรม : 2558 CG Forum 3/2015 Risk Oversight : High Priority Roles of the Board

  2549 Director Accreditation Program (DAP)

  2549 Audit Committee Program (ACP)

ประสบการณ์การทำางาน : 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้า 

   บริษัท สายการบิน นกแอร์ จำากัด (มหาชน) 

   ประเภทธุรกิจ สายการบิน

  2555 - 2558 ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

   บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

   ประเภทธุรกิจ สายการบิน

  2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2542 - ปัจจุบัน Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จำากัด

   ประเภทธุรกิจ บริการขนส่ง

  2550 - 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

   ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล

  2548 - 2551 ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำากัด

   ประเภทธุรกิจ บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน   : 1 บริษัท 

      บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  - ไม่มี -

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี  2559 : กรรมการบริษัท   : 6/6  ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8  
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายนพพร   เทพสิทธา

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2555

วัน เดือน ปี เกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2497

อายุ : 63 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 110/24  ซอย 18  ถนนลาดพร้าว  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิทางการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การอบรม : 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar

  2548 : Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำางาน : 2557 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 

   ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย 

   ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการนำาเข้าและส่งออก

  2556 - ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

  2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2554 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

   บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

   ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

  2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

   บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)

   ประเภทธุรกิจ นำาเข้าและจัดจำาหน่ายสินค้าในกลุ่ม 

   ผลิตภัณฑ์เคมี

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -  

  บริษัทจดทะเบียน   : 2 บริษัท 

     : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)

      บริษัท ยูเนียน ปิโตรเคมีคอล จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  - ไม่มี -

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี  2559 : กรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง

  กรรมการตรวจสอบ : 10/11 ครั้ง

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน : 1/1 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 5 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ  ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556 

วัน เดือน ปี เกิด : 14 พฤษภาคม 2496

อายุ : 63 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.A., Business Administration, Yokohama National University, Japan 

การอบรม : 2548   Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน : 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไคเซ็น คอนซัลติ้ง จำากัด

   ประเภทธุรกิจ ปรึกษาทางธุรกิจ

  2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน) 

   ประเภทธุรกิจ รับผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

    2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทย-นิจิ เวนเจอร์ จำากัด

   ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

  2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ศุภธนา จำากัด

   ประเภทธุรกิจ ให้เช่าสำานักงาน

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท 

  บริษัทจดทะเบียน  : 1 บริษัท

       บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  - ไม่มี -

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี  2559 :  กรรมการบริษัท   6/6 ครั้ง

  กรรมการตรวจสอบ  11/11 ครั้ง

  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี 4/4 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 และ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายชายน้อย เผื่อนโกสุม
ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ
วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 13 สิงหาคม 2558
วัน เดือน ปี เกิด : 8 มิถุนายน 2493
อายุ : 66 ปี 
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 19 หมู่บ้านนวธานี ซอย 9 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา 
  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
คุณวุฒิทางการศึกษา : Bachelor Degree in Higher Accounting California College of Commerce, USA
  ปริญญาโทการบริหาร 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550
  หลักสูตร The Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 33/2557
  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 3/2554
ประสบการณ์ทำางาน : 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แผ่นดินทอง 
   พร็อพเพอร์ตี้ดีเวลลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน) 
   ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
  2556 - ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จำากัด (มหาชน)  
   ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อ
  2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 
  ปัจจุบัน  ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น จำากัด (มหาชน)   
   ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงงานและ  
   คลังสินค้าให้เช่า 
  2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท เนช่ันแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด (มหาชน) 
   ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำา
  2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พริมามารีน จำากัด 
   ประเภทธุรกิจ ขนส่งปิโตรเคมีทางทะเล บริการเรือเพื่อ   
   สนับสนุนธุรกิจขุดเจาะและจัดเก็บน้ำามันกลางทะเล
  2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ เงินทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท 
  บริษัทจดทะเบียน  : 3 บริษัท 
     บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน)
     บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ต้ี ดีวีลอปเม้นท์ จำากัด (มหาชน)
     บริษัท ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คช่ัน จำากัด (มหาชน)
ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ :  - ไม่มี -

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - ไม่มี -
การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี  2559 :  กรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 1 ปี
ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7, 8 และ 9

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่	4	คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำาแหน่ง

(2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวน

หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

(3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

 กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่	5	การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท

 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน

นับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้น

ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่

น้อยกว่าสามวัน

 

 สถานที่ท่ีจะใช้ประชุมตามวรรคหน่ึง ต้องตั้งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำานักงานแห่งใหญ่ หรือสำานักงานสาขาของ

บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 6

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

 การมอบฉันทะให้ทำาเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม

ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม

ไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า

การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่า

กัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบ

หมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่ง

กำาไร-ขาดทุนกัน

(ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำาปี

ของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุน

และแผนการจำาหน่ายทรัพย์สินท่ีได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทดังกล่าว

มีมูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละย่ีสิบของจำานวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการ ใดๆ ตามท่ีได้รับ

อนุมัติไว้แล้ว

(จ) การอนุมัติแผนการดำาเนินธุรกิจประจำาปี แผนการทางธุรกิจประจำาปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไป

ประจำาปีของบริษัท  ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของ

แผนการดำาเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่

แผนการดำาเนินธุรกิจประจำาปี แผนการทางธุรกิจประจำาปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำาปี 

และ/หรือในกรณีที่การเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำาเนินธุรกิจ 

แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจาก 

คณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว

(ฉ) การอนุมัติการเข้าทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตก

ลงใดๆ ซึ่งได้ทำาขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นในกรณีที่การ

เข้าทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว 

ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ดี หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดให้การเข้าทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

 ทั้งน้ี “บุคคลที่เก่ียวโยงกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ช) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอ่ืนใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นที่ถือโดยบริษัทย่อย

ของบริษัทหรือในนิติบุคคลใด ๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

ออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ 

หมวดที่	6	การบัญชี	การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535

หมวด	6

คณะกรรมการ

 

 มาตรา 71 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุด พร้อมกันในคราวเดียวแต่ให้

คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำาแหน่งเพ่ือดำาเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าท่ีจำาเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุด

ใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

 ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทมีข้อบังคับกำาหนดวิธีการเลือกกรรมการ แตกต่างไปจากที่กำาหนดไว้ใน

มาตรา 70 ซึ่งในกรณีเช่นนั้น ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งจำานวนหนึ่งในสามเป็น อัตราถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำาหนดไว้เป็น

อย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

 มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของ

บริษัท 
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 ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทมิได้กำาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ซึ่งประกอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมวด	8

บัญชีและรายงาน

 มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำางบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 งบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนที่จัดทำาตามวรรคหนึ่ง หรือจัดทำาขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล และบัญชีกำาไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำาเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 มาตรา 113 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำาปี 

(1) สำาเนางบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ตามมาตรา 112 พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชี 

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

(3) รายงานประจำาปีของคณะกรรมการ

 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำา

ปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่

บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำาหนดให้ต้องมีทุนสำารองมากกว่านั้น

 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนด จำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท 

ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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