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หนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี

ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำานักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) 
118/1 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 10400
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บริษัทขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึกสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
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วันที่ 3 มีนาคม 2559

เรื่อง	 ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2559	(“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

1. สำาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

2. รายงานประจำาปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ 

สำาหรับปี 2558 ในรูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)

3. ประวัติกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ และที่จะถูกเสนอชื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

อีกวาระหนึ่ง 

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม (วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ

การออกเสียงลงคะแนน)

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) ได้มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ครั้งที่ 1/2559 

ในวันจันทร์ที่	11	เมษายน	2559	เวลา	10.00	น.	ณ	สำานักงานใหญ่	ห้องประชุมชั้น	5	(Auditorium)	อาคารทิปโก้	118/1 

ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

วาระที่	1		 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	5	มกราคม	2559

ความเป็นมา:	บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 แล้วเสร็จ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำาหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผย

แพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ตามสิ่งที่ส่งด้วยลำาดับที่	1

ความเห็นคณะกรรมการ:	ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559

การลงคะแนน:	เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่	2	 รับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	ประจำาปี	2558

ความเป็นมา: บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำาเนินงานที่ผ่านมาและการเปล่ียนแปลงที่สำาคัญที่เกิดขึ้นระหว่างปี 2558 ซ่ึงปรากฎใน

รายงานประจำาปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	2 และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ www.tipcoasphalt.com ของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำาปี 2558 

การลงคะแนน: ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่	3	 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558

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

คณะกรรมการต้องจัดทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงินประจำาปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ 

บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ซึ่งได้

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำาปี 

2558 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	2 

การลงคะแนน:	 เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลง

คะแนน

วาระที่	4	 พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี	2559

ความเป็นมา:	มีการเสนอแผนการลงทุนประจำาปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 1,735 ล้านบาท และเสนอแผนการจำาหน่ายทรัพย์สิน

ประจำาปี 2559 เป็นจำานวนเงิน 204 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ:	  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติแผนการลงทุนและจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปี 2559 ตาม

ตารางดังนี้ 

รายละเอียดการลงทุน 2559	(ล้านบาท) 2558	(ล้านบาท)

การพัฒนาที่ดินและสร้างอาคารใหม่ 92.8 229.1

เครื่องจักร คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ 939.8 708.9

รถและเรือบรรทุกยางมะตอย 397.5 570.7

เงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการ 304.9 0

รวมงบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 1,735.0 1,508.7

รายละเอียดการจำาหน่ายทรัพย์สิน 2559	(ล้านบาท) 2558	(ล้านบาท)

ที่ดิน 204 264

รวมงบประมาณการจำาหน่ายทรัพย์ทั้งสิ้น 204 264

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน
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วาระที	่5	 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำาไรและจ่ายเงินปันผลประจำาปี	 2558	และรับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นทุนสำารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำารองนี้

จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำารองตามกฎหมายรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

เป็นจำานวน 172 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่จำาเป็นต้องต้ังทุนสำารองเพ่ิมเติม 

ตามกฎหมาย

ทั้งนี้จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำานวน 

1,542,931,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำานวน 462,879,321 บาท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 5/2558 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำาหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำานวน 

1,543,850,070 หุ้น คิดเป็นเงินจำานวน 308,770,014 บาท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ

ให้นำาเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำาปีสำาหรับปี 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิด

เป็นเงินจำานวน 617,576,628 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2558 ที่ 12%

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำาปีสำาหรับปี 2558 เงินปันผลทั้งปีประจำาปี 2558 จะเท่ากับ  

0.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำานวน 1,389,225,963 บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 ที่ร้อยละ 35 ขณะที่การจ่ายเงินปันผลทั้งปี ประจำาปี 2557 เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำานวน 306,705,114 

บาท โดยคิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2557 ที่ร้อยละ 46 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

กิจการในแต่ละงวดบัญชี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นกับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เง่ือนไขและข้อกำาหนดใน

สัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติดังนี้ 

• จ่ายเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงาน ปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.40 บาทต่อ 1 หุ้น รวมเป็น

เงินปันผลทั้งสิ้น 617,576,628 บาท 

• กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2559 รวมทั้งกำาหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่	6	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีประจำาปี	2559

ความเป็นมา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด มาตรา 120 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบ

บัญชีและกำาหนดจำานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 

6.1	 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี	2559

ในปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นสำานักงานสอบบัญชีของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย และได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเนื่องจากบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่มีชื่อเสียงและได้ปฏิบัติงาน

ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีมาเป็นเวลา 11 ปี คณะกรรมการจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อด้านล่างนี้ ทำาหน้าที่สอบบัญชีประจำาปี 2559

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน (เริ่มปี 2556) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ

2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล (เริ่มปี 2557) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ

3. นางสาวสุพรรณี  ตริยานันทกุล (เริ่มปี 2557) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

ทั้งนี้บริษัทสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย  

ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัทสำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบ

บัญชีสำาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ 

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2	 พิจารณาและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำาปี	2559	

ความเห็นคณะกรรมการ:	ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติค่าสอบบัญชีรายปีจำานวนเงิน 2.25 ล้านบาท เนื่องจากคาดว่าจะ

มีปริมาณการตรวจสอบที่มากขึ้น จากการอนุมัติซื้อกิจการเพิ่มอีก 5 บริษัท ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ดังน้ัน 

ค่าบริการการตรวจสอบบัญชีทั้งหมดตามตารางด้านล่างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ค่าสอบบัญชีในปี 2559 มีดังนี้  

 
ประเภทธุรกิจ บริษัท 2559	(บาท) 2558	(บาท)

กลุ่มผลิตภัณฑ์ยางมะตอย 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
กลุ่มธุรกิจเรือ บริษัท ทิปโก้มารีไทม์ จำากัด 270,000 260,000
  บริษัท เดลต้าชิปปิ้ง จำากัด 270,000 260,000
  บริษัท อัลฟ่ามารีไทม์ จำากัด 250,000 240,000
  บริษัท ทาสโก้ ชิปปิ้ง จำากัด 290,000 280,000
  บริษัท บิทูเมนมารีน จำากัด 330,000 320,000

  รวม 1,410,000 1,360,000
กลุ่มทิปโก้แอสฟัลท์ รวมทั้งสิ้น 5,280,000 5,010,000

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ีค่าสอบบัญชีน้ีไม่รวมค่าบริการอ่ืนท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2559

การลงคะแนน: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่	7	 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2559

 

7.1	 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษแก่คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำาหรับผลการดำาเนินงานในปี	2558

ความเป็นมา: บริษัทได้ดำาเนินการเร่ืองการปฎิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในปี 2558 ทางบริษัทได้รับการประเมินคะแนนด้านการกำากับดูแลกิจการเพิ่มขึ้นจาก 3 ดาว (ดี) เป็น 4 ดาว  

(ดีมาก) ความสำาเร็จในครั้งนี้เกิดจากการวางแนวทางและข้อแนะนำาของคณะกรรมการชุดย่อยแก่คณะกรรมการบริษัทในด้าน

การกำากับดูแลกิจการ คือ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การ

เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรพิเศษแก่ 

คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะสำาหรับผลการดำาเนินงานที่ยอดเยี่ยมในปี 2558 จำานวนทั้งสิ้น 2,120,000 บาท

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม

ด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.2	 ค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษสำาหรับกรรมการบริษัท	 (ไม่รวมกรรมการบริหาร)	สำาหรับผลการดำาเนินงาน	

ในปี	2558			

ความเป็นมา:	คณะกรรมการบริษัท บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ

ในการดูแลการบริหารจัดการของบริษัทฯ ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีท่ีสุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งในการปฏิบัติตาม  

Fiduciary Duty นั้น กรรมการแต่ละท่านยึดมั่นและดำารงตนในการปฏิบัติหน้าที่สำาคัญ ในปี 2558 บริษัทมีกำาไรโตขึ้นจากปี 2557 

ถึง 323% ผลการดำาเนินการที่ยอดเย่ียมน้ีเกิดจาก การวางแผน ติดตามและปรับเปล่ียนกลยุทธ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา ทำาให้หุ้นสามัญของบริษัทปรับตัวขึ้นมาจาก 6.5 บาท สู่ระดับ 40.5 บาท ในปี 2558  

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้งในช่วงเดือน กันยายนและธันวาคมในปี 2558 ที่ผ่านมา  

อีกทั้งยังนำาเสนอการจ่ายปันผลประจำาปีที่อัตรา 0.4 บาทต่อหุ้น ต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแบบผันแปรพิเศษแก่กรรมการบริษัท  

(ไม่รวมกรรมการบริหาร) สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2558 จำานวนทั้งสิ้น 2,562,500 บาท

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม

ด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.3		 ค่าตอบแทนแบบคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	และกรรมการชุดย่อยประจำาปี	2559		

กรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะและกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงสุดคงที่ประจำาปี 2559 รวมเป็นเงิน 6.2 ล้านบาท  

ตามตารางดังนี้ 
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ค่าตอบแทนคงที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในปี	2559	

ตำาแหน่ง 2559 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 (3 x 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

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องด้วยค่าตอบแทนประจำาปีของกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนในปัจจุบันของบริษัทอยู่

ที่ 20,000 บาทต่อคน ซึ่งต่ำากว่าค่าเฉลี่ยของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเฉล่ียของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยในปี 2557 ที่ 40,000 บาทต่อคน เห็นสมควรที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการชุดย่อยประจำาปี 2559 ตามที่เสนอ

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม

ด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7.4	 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ	สำาหรับผลการดำาเนินงานปี	2559

ในกรณีท่ีบริษัทฯ มีกำาไร อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรอีกไม่เกิน  

1 เท่าของค่าตอบแทนแบบคงที่รวมประจำาปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทั้งปี โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติของ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งอยู่เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปร สำาหรับกรรมการ 

ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการไม่ถึงหนึ่งปี ให้ได้รับค่าตอบแทนแบบผันแปรตามสัดส่วนของระยะเวลาการทำางาน

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรให้กับคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ทั้งคณะ สำาหรับผลการดำาเนินงานในปี 2559 ในกรณีที่บริษัทฯ มีกำาไร

การลงคะแนน: เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุม

ด้วยตนเอง และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7.5		 ค่าตอบแทนอื่นๆ	:	-ไม่มี-

วาระที่	8			 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำาหนดออกจากตำาแหน่งตามวาระ

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

กรรมการต้องออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีในอัตราหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งหมด 

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระจำานวน 4 ท่านดังนี้

1. นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค กรรมการ

2. นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ กรรมการบริหาร

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3. นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการบริหาร

  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

4. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 

7

บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประจำาปี 2559 ในระหว่างวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2559 โดยการแจ้งข่าวในระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ	:	 ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเลือกต้ังกรรมการ 4 ท่าน คือ นายแอร์ฟเว่ เลอ บุค นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ และนายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเพื่อความต่อเนื่อง

ในการบริหารงานของบริษัทฯ เนื่องจากทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจเป็นที่ยอมรับ และมีส่วน

ร่วมในความสำาเร็จของบริษัทฯ โดยรายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่	3

การลงคะแนน:  ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำาแหน่ง

2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวน

หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

3) ในการลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแต่ละตำาแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วย

ตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำาหรับการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของตนเอง

วาระที่	9	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี คร้ังท่ี 1/2559 ในวันพฤหัสบดีท่ี 3 มีนาคม  

2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

ทั้งนี้สิทธิในการได้รับเงินปันผล ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ท่านรักษาสิทธิการออกเสียงของท่านโดยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือ

กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมนี้ หรือ Download หนังสือมอบฉันทะได้ท่ี 

www.tipcoasphalt.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งท่านสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะ

ได้ และส่งมายังเลขานุการบริษัทฯ

 ขอแสดงความนับถือ

 โดยคำาสั่งคณะกรรมการบริษัท

 (นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์)

 กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ	:				

1.  ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำาปี 2558 ในรูปหนังสือ กรุณาติดต่อคุณสุวลักษณ์ กันฉาย โทรศัพท์ +66 2273 6000 ต่อ 7551

2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.tipcoasphalt.com
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท	ทิปโก้แอสฟัลท์	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2559

วันอังคารที่	5	มกราคม	พ.ศ.	2559	ณ	ห้องประชุมสำานักงานใหญ่	ชั้น	5
_____________________________________

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำานักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5  
(Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดย นางสาวลักษณา 
ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ ได้เปิดประชุมและแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมในขณะเปิดการประชุมเป็นจำานวนทั้งหมด  
ดังต่อไปนี้
• ด้วยตนเอง 132 ราย ถือหุ้นรวมกัน 98,048,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.3509 
• โดยผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 126 ราย ถือหุ้นรวมกัน 943,260,109  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0979
• โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระมาประชุมและออกเสียงแทนจำานวน 110 ราย ถือหุ้นรวมกัน 78,506,020 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.0851
• รวมผู้เข้าประชุมท้ังสิ้น 368 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,119,815,042 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5339 ของจำานวนหุ้น 

ของบริษัทฯ ที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด (บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำานวนทั้งสิ้น 7,923 ราย จำานวนหุ้นทั้งสิ้น 1,543,850,070 
หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ซึ่งกำาหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้
ทั้งหมด

ประธานฯ กล่าวแนะนำากรรมการของบริษัทฯ ผู้บันทึกการประชุมและที่ปรึกษาทางการเงินและกฎหมายที่เข้าร่วม
ประชุมดังนี้

กรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม
นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการ
นายนิพนธ์ สุทธิมัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
นายปานเฉลิม สุธาธรรม กรรมการตรวจสอบ
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการอื่นๆ	ที่เข้าร่วมประชุม
นายจ๊าคส์ ปาสตอร์ รองประธานกรรมการ
   กรรมการบริหาร
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
นายโก บัน เฮ็ง กรรมการอิสระ
นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร กรรมการบริหาร
นายจ๊าคส์ มาร์แชล กรรมการบริหาร
   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
นางแอนน์ มารี มาร์เชท์ กรรมการอิสระ
   กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
นายแอร์ฟเว่ เลอบุค กรรมการ
นายจ๊าคส์ ลีออสท์ กรรมการ
นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
   กรรมการตรวจสอบ
นายนพพร เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ 
   
ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น
นายปรมะ เสาวภา ผู้จดบันทึกการประชุมจากบริษัท ราจา แอนด์ ทานน์ (ไทยแลนด์) จำากัด
นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ   ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำากัด   
นายทวีชัย ตั้งธนทรัพย์  ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำากัด   
นางสาวดลนภา ชาญสิทธิโชค  ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำากัด   
นางสาวไพลิน ลายธีรพงศ์  ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ทิสโก้ จำากัด   
นายสมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอพเพิล เวลธ์ จำากัด
นางคณัสมน ไวศยวรรณ  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอพเพิล เวลธ์ จำากัด
นายกิตติชัย นาคะประเสริฐกุล  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอพเพิล เวลธ์ จำากัด
นายกฤตย์ ฮ้อเผ่าพันธ์  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัทหลักทรัพย์แอพเพิล เวลธ์ จำากัด
นายสัญญาลักษณ์ ชัยขจรวัฒน์  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์และเพียงพนอ จำากัด

เปิดประชุมเวลา 10:00 น.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการท่านอื่นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้เนื่องจากติดภาระกิจที่ต่าง
ประเทศ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่าการประชุมในครั้งนี้ได้มีการบันทึกวีดีทัศน์ไว้เพื่อการอ้างอิงและได้แจ้งถึงวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงในการประชุมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมบัตรลงคะแนนโดยมี Bar Code เพื่อประมวลผลการออกเสียงลง
คะแนนด้วยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงได้มอบให้ผู้ถือหุ้นไว้ใช้ในการออกเสียง โดยมีช่องให้ลงคะแนน 3 ประเภท ประกอบด้วย “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยในการนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและบัตรที่ลงคะแนนงด
ออกเสียงเพ่ือให้ได้คะแนนเสียงที่เห็นด้วยซ่ึงจะนับจากจำานวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมหักด้วยคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย
และคะแนนเสียงที่งดออกเสียง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในบัตรตามที่ต้องการ และลงจำานวนคะแนนพร้อม
ลงลายมือชื่อกำากับด้วย สำาหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นมีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงจะนับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การเก็บบัตรลงคะแนนจะเรียกเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนท่ีไม่เห็นด้วย และ
บัตรลงคะแนนที่งดออกเสียง ส่วนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วย จะเรียกเก็บเมื่อเลิกประชุมเพื่อให้หลักฐานการลงคะแนนสมบูรณ์ 

ในการประชุมฯ ครั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติหรือถือว่าเป็นมติของที่ประชุมฯนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 จะ
ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระเฉพาะบางวาระ จะต้องได้
รับคะแนนที่ได้ระบุไว้ในวาระนั้นๆ 

ประธานฯ ได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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วาระที่	1	 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	7	เมษายน	2558	

ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 
เพื่อให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและรับรอง รายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tipcoasphalt.com เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2558 และได้จัด
ส่งสำาเนาของรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยที่รายงานการประชุมดังกล่าวคณะ
กรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามการประชุม และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมฯเพื่อพิจารณารับรองในการ
ประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแก้ไขในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งนี้ 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือประสงค์จะแก้ไขเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้โดยจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 54 ราย ถือหุ้นรวมกัน 7,262,624 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าประชุม
ทั้งสิ้น 422 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,127,077,666 หุ้น 

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้คือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ซึ่งหลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2558 ตาม
ที่เสนอ ปรากฏรายละเอียดของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 419 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,122,257,766 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.8917 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 1 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้น 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 3 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,211,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.1078 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	2	 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก	1,578,735,570	บาท	 เป็น	1,579,343,570	บาท	โดยเพิ่ม
หุ้นสามัญจำานวน	608,000	หุ้น	และจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนสำาหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิของ
พนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว	ESOP-W1	และ	ESOP-W2	 เนื่องจากมีการลดหุ้น
สามัญจากการรองรับการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงาน	ESOP-W1	และ	ESOP-W2	ผิดพลาดใน
อดีตเกินไปจำานวน	101,000	หุ้น	และจำานวน	507,000	หุ้น	ตามลำาดับ	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ	4	ของบริษัทฯ	ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน	

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการ (นายชัยวัตน์ ศรีวรรณวัฒน์) รายงานสาระสำาคัญต่อที่ประชุมฯ กรรมการ 
ผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้รายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) ในอดีต โดยมี
ยอดหุ้นสามัญรับรองการใช้สิทธิใบสำาคัญการแสดงสิทธิ ESOP-W1 คงเหลือจำานวน 129,000 หุ้น และหุ้นสามัญรองรับการใช้
สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 คงเหลือจำานวน 11,500 หุ้น เนื่องจากมีการลดหุ้นสามัญผิดพลาดในอดีตเกินไปจำานวน 
101,000 หุ้น และ 507,000 หุ้น สำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 และใบสำาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ตามลำาดับ จึง
จำาเป็นต้องเพิ่มหุ้นสามัญจำานวน 608,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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จากเดิม
“ข้อ	4.	 ทุนจดทะเบียน จำานวน  1,578,735,570 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
     ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น   1,578,735,570 หุ้น  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่น 

     ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ  1.00 บาท (หนึ่งบาท)”

โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ   1,578,735,570 หุ้น  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
     ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ  (-) หุ้น (-)”

เป็น
“ข้อ	4. ทุนจดทะเบียน จำานวน  1,579,343,570 บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่น
     สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น   1,579,343,570 หุ้น  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่น
     สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
 มูลค่าหุ้นละ                  1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น
 หุ้นสามัญ   1,579,343,570 หุ้น  (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่น
     สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
 หุ้นบุริมสิทธิ                      (-) หุ้น (-)”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ 

ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้นไทย (นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล) ถามว่าการแก้ไขทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะทำาให้ครบเงื่อนไข
ของโครงการค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว ESOPW-1 และ ESOPW-2 หรือไม่ และยังได้สอบถามถึงราคาแปลงสภาพ
และอายุการใช้ใบสำาคัญการแสดงสิทธิของพนักงาน ตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP W-1 และ ESOP 
W-2 รวมถึงจำานวนหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงานทั้งหมด กรรมการผู้จัดการตอบว่าการขอเพิ่มทุนจดทะเบียนดัง
กล่าวเป็นการขออนุมัติเพื่อทำาให้ถูกต้อง เนื่องจากในอดีตมีการลดทุนจดทะเบียนไม่ถูกต้อง โดยบริษัทฯ ได้มีการปรึกษากับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว สำาหรับโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP นั้น บริษัทฯ มีความต้ังใจท่ีจะ
ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงานเป็นจำานวน 5 งวด รวมเป็นจำานวน 60,000,000 หน่วย โดยแต่ละงวดจะมีการออกใบ
สำาคัญแสดงสิทธิเป็นจำานวน 12,000,000 หน่วย โดยราคาใช้สิทธิคำานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญของ 
บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำาการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ ESOP ในแต่ละงวด วิธีการ
คำานวณดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้ง 5 งวด ได้รับการอนุมัติ
จากผู้ถือหุ้น อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิแต่ละงวดคือ 5 ปี ซึ่งราคาแปลงสภาพของ ESOP W-1 และ ESOP W-2 คือ 6.219 
บาทต่อหน่วยและ 4.913 บาทต่อหน่วยตามลำาดับ การใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ ESOP W-1 และ ESOP W-2 มีระยะเวลา
ห้ามใช้สิทธิ (silence period) ใน 2 ปีแรกและสามารถใช้สิทธิได้ใน 3 ปีที่เหลือ ส่วน ESOP W-3 ESOP W-4 และ ESOP W-5 
มีระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (silence period) ใน 3 ปีแรกและสามารถใช้สิทธิได้ใน 2 ปีที่เหลือ กรรมการผู้จัดการได้สรุปรายละเอียด
ของใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้ง 5 งวดตามตารางต่อไปนี้ 
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ใบสำาคัญแสดงสิทธิ วันที่ออก ช่วงเวลาที่ห้ามใช้สิทธิ
วันที่ใช้สิทธิ
ครั้งแรก

วันที่ใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้าย

ราคาใช้สิทธิ	(บาท)

ESOP-W1 18 เม.ย. 2554 2 ปีหลังจากวันที่ออก
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

28 มิ.ย. 2556 17 เม.ย. 2559 6.219

ESOP-W2 18 พ.ค. 2555 30 มิ.ย. 2557 17 พ.ค. 2560 4.913

ESOP-W3 30 เม.ย. 2556
3 ปีหลังจากวันที่ออก
ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

30 มิ.ย. 2559 29 เม.ย. 2561 5.306

ESOP-W4 30 พ.ค. 2557 30 มิ.ย. 2560 29 พ.ค. 2562 4.941

ESOP-W5 29 พ.ค. 2558 30 มิ.ย. 2561 28 พ.ค. 2563 8.57

ผู้รับมอบฉันทะคนเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีแผนการที่จะออกใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงานเพิ่มเติ่ม
หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีการอนุมัติใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการตอบแทน
พนักงานระยะยาว ESOP-W5 ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และบริษัทฯ ไม่มีแผนการที่จะออกใบสำาคัญแสดงสิทธิของ
พนักงานเพิ่มเติม ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้นไทยแสดงความเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรออกใบสำาคัญการแสดงสิทธิของพนักงาน
เพิ่มเติมแล้ว แต่ควรตอบแทนพนักงานบริษัทฯ ในรูปแบบเงินโบนัส ซ่ึงจะเป็นไปตามความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทฯ 
เนื่องจากการที่บริษัทฯ ออกใบสำาคัญการแสดงสิทธิของพนักงานมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีความเข้าใจในเชิง
ธุรกิจเพราะผู้ถือหุ้นอาจไม่ทราบว่าจะมีการแปลงสภาพเมื่อใด นอกจากนี้เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงาน
จะก่อให้เกิดภาระทางภาษีจากการใช้สิทธิต่อพนักงาน ด้วยเหตุนี้ราคาแปลงสภาพจึงควรสูงกว่าราคาตลาด ณ เวลาที่มีการขอ
อนุมัติจากคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 10 ถึง 20   

ผู้รับมอบฉันทะ (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามถึงสัดส่วนระหว่างจำานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบ
สำาคัญแสดงสิทธิและทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นร้อยละ รวมถึงเวลาการใช้ใบสำาคัญการแสดงสิทธิของพนักงาน และจำานวน
ใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงานที่ยังไม่ได้มีการแปลง กรรมการผู้จัดการตอบว่าใบสำาคัญการแสดงสิทธิของพนักงานมีจำานวน
ทั้งหมด 60,000,000 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญสูงสุดจำานวน 60,000,000 หุ้นมูลค่าหุ้นตราไว้ที่ 1 บาท และบริษัทฯ มีทุน
จดทะเบียน 1,578,735,570 บาทหรือคิดเป็นจำานวน 1,578,735,5700 หุ้น ขณะนี้ใบสำาคัญการแสดงสิทธิของพนักงงานตาม
โครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว ESOP W-1 และ ESOP W-2 สามารถใช้สิทธิได้แล้วเนื่องจากพ้นระยะเวลาห้ามใช้
สิทธิ (silence period) ไปแล้วโดยมีใบสำาคัญแสดงสิทธิของพนักงานที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพตามโครงการค่าตอบเทนพนักงาน
ระยะยาว ESOP W-1 เป็นจำานวนไม่กี่แสนหุ้นเท่านั้น ส่วนใบสำาคัญการแสดงสิทธิตามโครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว 
ESOP W-3 จะพ้นระยะเวลาห้ามใช้สิทธิ (silence period) ในเดือนมิถุนายน 2559   

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่ ทั้งน้ี 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องตามวาระนี้ ประธานฯจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระนี้ โดยจะเรียกเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 43 ราย ถือหุ้นรวมกันเป็นจำานวน 1,391,657 หุ้น 
รวมเป็นผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 465 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,124,866,023  หุ้น  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า
	
มติที่ประชุม	 ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,578,735,570 
บาท เป็น 1,579,343,570 โดยเพ่ิมหุ้นสามัญจำานวน 608,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสำาหรับรองรับการใช้สิทธิใบสำาคัญ
แสดงสิทธิของพนักงานตามโครงการค่าตอบแทนพนักงาน ESOP W-1 และ ESOP W-2 มูลต่าตราไว้ที่หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯเสนอ ดังปรากฏรายละเอียด
ของการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 
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• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 461 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,123,649,923 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.8919 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นจำานวนหุ้น 0 ราย คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระน้ีมีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,216,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
0.1081 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่	3	 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่างๆ	 รวม	5	บริษัท	 (“บริษัท	
เป้าหมาย”)	จากโคลาส	 เอส.เอ.	 (“Colas”)	ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท	 โดยเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	ณ	 วันที่	 1	ธันวาคม	2558	 ซ่ึงเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	 (“รายการ”)	 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์	
แอพเพิล	เวลธ์	จำากัด	เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ	 (IFA)	เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทเป้าหมายทั้ง	5	บริษัท		

ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานสาระสำาคัญต่อท่ีประชุมฯ กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
บริษัทฯ มีแผนดำาเนินธุรกิจระยะยาวทุกๆ 5 ปี ซึ่งแผนธุรกิจสุดท้ายสิ้นสุดเมื่อปี 2558 ซึ่งปี 2558 บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ว่า
บริษัทจะจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอยให้ได้ 2 ล้านตันและเป็นผู้นำาในทวีปเอเชียแปซิฟิค และจะได้การรองรับมาตรฐาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) สูงที่สุดในโลก ทั้งนี้บริษัทฯสามารถดำาเนินงานให้บรรลุซึ่ง 
วิสัยทัศน์ดังกล่าวด้วยดีเมื่อปลายปี 2557 ดังนั้นเมื่อต้นปี 2558 ผู้บริหารของบริษัทจึงได้ระดมสมองเพื่อวางแผนธุรกิจในอีก 5 
ปีต่อไปจนถึงปี 2563 ซึ่งฝ่ายบริหารได้ขอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ อนุมัติพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ สำาหรับปี 2563 
ซึ่งหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ สำาหรับปี 2563 คือ “เราคือผู้นำาในธุรกิจยางมะตอยแบบครบวงจรและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่
ได้รับการยอมรับในระดับสากล” และวิสัยทัศน์ของบริษัทสำาหรับปี 2563 คือ “มุ่งมั่นสู่การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้ได้ 6 ล้านตันใน 5 ทวีปหลักภายในปี 2563 และให้ความสำาคัญต่อการรับผิดชอบต่อสังคมอย่าง
ยั่งยืน” บริษัทฯ ยังได้กำาหนดกลยุทธ์หลักจำานวน 9 เรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นคือการขยายธุรกิจยางมะตอยในตลาดในประเทศและ 
ต่างประเทศ ทั้งนี้ตลาดยางมะตอยในต่างประเทศนั้นมีการเติบโตที่สูง ร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมดของกลุ่มบริษัทฯ ก็มา
จากตลาดต่างประเทศ ดังน้ันการเข้าซ้ือกิจการในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทในตลาดต่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ติดต่อไปยังผู้ประกอบการ
ชั้นนำาหลายรายใน 2 ประเทศ รวมถึง Colas แต่อย่างไรก็ตามไม่มีรายใดที่ประสงค์จะขายกิจการ ในขณะที่ Colas เปิดโอกาส
ให้กลุ่มบริษัทได้มีการเจรจาซื้อขายกิจการ และยื่นข้อเสนอในการขายบริษัทเป้าหมายภายใต้เงื่อนไขการซื้อกิจการแบบเหมา
รวม (Package Deal) บริษัทจึงไม่สามารถเลือกซื้อบริษัทเป้าหมายบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ และในการประชุมคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการได้อนุมัติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทเป้าหมายจาก Colas ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2558 ซึ่งเป็นวันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด โดยมีบริษัทหลักทรัพท์ แอพเพิล เวลธ์ จำากัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย เป็นมูลค่า 61.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทเป้าหมาย สัดส่วนการเข้าซื้อ ประเทศ มูลค่าหุ้นสามัญ
มูลค่าเงินให้กู้ยืม	
(ล้านเหรียญสหรัฐ)

ธุรกิจยางมะตอย

- บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จากัด (“Raycol”) 38% ไทย 7.00 -

- บริษัท PT Asphalt Bangun Sarana (“ABS”) และบริษัทลูก 100% อินโดนีเซีย 9.50 -

- บริษัท Highway Resources Pte Ltd. (“HR”)/ (รวมถึง 
บริษัท Asphalt Distribution Co., Ltd. (“ADCo”) ซึ่งเป็น
บริษัทลูก)

100% สิงคโปร์/
เวียดนาม

20.00 -

ธุรกิจเรือ

- บริษัท Reta Link Pte Ltd. (“RTL”) 100% สิงคโปร์ 0.80 4.50

- บริษัท AD Shipping Pte Ltd. (“ADS”)  100% สิงคโปร์ 12.00 8.00

มูลค่ารวม 49.30 12.50
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ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เป้าหมายจาก Colas โดยบริษัทฯ จะกำาหนดผู้เข้าซื้อหุ้นของบริษัทเป้าหมายตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งในหนังสือเชิญ
ประชุมระบุว่าผู้ที่จะเข้าทำาการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายคือบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายนั้นไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการเข้าทำาธุรกรรม 
ดังกล่าวและไม่ทำาให้ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

 
กรรมการผู้จัดการเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบว่าการเข้าทำารายการกับ Colas ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ถือ

เป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่มีนัย
สำาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  
พ.ศ. 2547 (รวมเรียกว่า “ประกาศการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) ซึ่งบริษัทจะต้องคำานวณขนาดของรายการตามที่
กำาหนดไว้ในประกาศการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ทั้งนี้มูลค่าสูงสุดของรายการตามหลักเกณฑ์การคำานวณ 4 เกณฑ์
ตามที่ระบุในประกาศการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ เท่ากับร้อยละ 13.61 เป็นผลจากการคำานวณขนาดของรายการ
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนซึ่ง น้อยกว่าร้อยละ 15 บริษัทจึงไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม

ท้ังน้ี การเข้าทำารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทมาตรา 107(2)(ข) 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือ รับ
โอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงยังถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน”) ซึ่งบริษัทจะต้องคำานวณขนาดของรายการตามที่กำาหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน จากการคำานวณ ขนาดของ
รายการมีมูลค่า 61.80 ล้านเหรียญสหรัฐหรือเท่ากับ 2,214.73 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 23.86 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งนี้ การเข้าทำารายการมีขนาดของรายการเกินกว่า 20 
ล้านบาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดทำารายงานและเปิดเผยสารสนเทศ
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และดำาเนินการจัดให้มีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว โดยต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ต่ำากว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระคือบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำากัด (มหาชน) เพื่อจัดทำาความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำารายการดังกล่าว กรรมการ
ผู้จัดการรายงานต่อที่ประชุมว่าสารสนเทศที่กำาหนดไว้นั้นได้อยู่ในส่งที่แนบมาด้วยลำาดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุม นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาในการซื้อกิจการดังต่อไปนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ Apple Wealth Securities Plc.

ที่ปรึกษาทางการเงิน Tisco Securities Plc.

ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการทำา Due Diligence ด้านกฎหมาย Weerawong C&P

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สินบริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำากัด American Appraisal Co., Ltd.

รายงานการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทเป้าหมายที่อยู่ในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด

รายงานการประเมินมูลค่าเรือขนส่งยางมะตอยที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ Clarksons Valuations Limited

ที่ปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าสินทรัพย์และการทำา Due Diligence ด้านภาษีและบัญชี PricewaterhouseCoopers

 

กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเม่ือวันที่ 21 
ธันวาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งบริษัทฯ ได้เผยแพร่สารสนเทศรายละเอียดตามส่งที่ส่ิงมาด้วย
ลำาดับที่ 2 และรายงานความคิดเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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กรรมการผู้จัดการอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงยอดขาย ตลาดต่างประเทศซ่ึงเป็นตัวขับเคล่ือนหลักสำาหรับการเติบโต
ของบริษัทฯ โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมดของบริษัทฯ และอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี (CAGR) 
ของยอดขายในตลาดต่างประเทศโตถึงร้อยละ 44 ขณะที่ตลาดในประเทศโตร้อยละ 4 จากปี 2554 ถึงปี 2557 ทั้งนี้ตลาดต่าง
ประเทศที่บริษัทฯ มองว่ามีโอกาสเติบโตได้สูงคือตลาดในทวีปเอเชียแปซิฟิค ซ่ึงตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเป็น
ตลาดที่บริษัทฯ ส่งออกสินค้าไปขายอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทฯ ไม่มีโรงงานของตัวเองในสองประเทศนี้ คาดว่าจะมีการลงทุนใน
เร่ืองโครงสร้างพื้นฐานและถนนอย่างมีนัยสำาคัญในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย แม้ว่าประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม
เป็นตลาดที่ใหญ่ แต่ในปี 2557 บริษัทกลับมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่เพียงร้อยละ 10 ในประเทศเวียดนามและร้อยละ19 ใน
ประเทศอินโดนีเซียจากการขายยางมะตอยเข้าไปในทั้งสองประเทศ การขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย
จึงมีความจำาเป็นอย่างมากเพื่อบริษัทฯ ให้บรรลุพันธกิจในปี 2563 และการเข้าซื้อกิจการจาก Colas จะทำาให้บริษัทฯ ได้เรือเพิ่ม
ขึ้น 2 ลำา  การเข้าซื้อกิจการจาก Colas จะทำาให้บริษัทฯสามารถเข้าไปขยายธุรกิจในตลาดที่มีการเติบโตสูงได้ในทันที กรรมการ
ผู้จัดการอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของบริษัทเป้าหมายดังต่อไปนี้ 

ประเทศ บริษัท ธุรกิจ

สิงคโปร์ ADS 

RTL

เจ้าของเรือขนส่งยางมะตอยระวางสินค้าขนาด 3,690 ตัน

เจ้าของเรือขนส่งยางมะตอยระวางสินค้าขนาด 1,713 ตัน

เวียดนาม HR (ADCo) • ผู้นำาอันดับที่ 2 ในตลาดโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 22

• ประมาณการยอดขายรวมในปี 2558 อยู่ที่ 2 แสนตัน

• มีเครือข่ายการกระจายสินค้าและครอบคลุมตลาดที่เข้มแข็ง

• เป็นเจ้าของรถขนส่งมากกว่า 70 คัน

• มีคลังสินค้า 4 แห่ง โรงงานผลิต PMA 3 แห่ง และโรงงานผลิตยางมะตอยน้ำา 3 แห่ง 

อินโดนีเซีย ABS • ประมาณการยอดขายรวมในปี 2558 อยู่ที่ 9 หมื่นตัน

• เป็นเจ้าของรถขนส่งมากกว่า 50 คัน

• มีคลังสินค้า 6 แห่ง โรงงานผลิต PMA 1 แห่ง และโรงงานผลิตยางมะตอยน้ำา 3 แห่ง 

ไทย Raycol (38%) • ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

 ท้ังนี้ หลังการเข้าซื้อกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ จะมีห่วงโซ่ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนามที่สมบูรณ์ย่ิงข้ึน
ตั้งแต่ต้นน้ำายันจะถึงปลายน้ำา โดยบริษัทฯ จะเข้าไปทำาธุรกิจขายปลีกในทั้งสองประเทศ ทั้งนี้คาดว่าบริษัทฯ จะมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดในประเทศเวียดนามเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 9 เป็น ร้อยละ 31 ซึ่งเป็นอันดับที่หนึ่งในประเทศเวียดนาม ส่วนใน
ประเทศอินโดนีเซียนั้น คาดว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็น ร้อยละ 34 ซึ่งทำาให้บริษัทฯมีส่วน
แบ่งทางการตลาดเป็นอันดับที่หนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย การเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียนั้นจะทำาให้
ยอดขายสินค้ายางมะตอยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 290,000 ตัน ท้ังนี้โรงกลั่นของบริษัทฯยังคงมีกำาลังการผลิตเหลืออยู่ประมาณ
ร้อยละ 10 – 20 และสามารถผลิตสินค้ายางมะตอยเพื่อจำาหน่ายในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียได้โดยไม่กระทบกับ
อุปทานยางมะตอยของบริษัทฯ นอกจากนี้การเข้าซื้อกิจการจะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งของบริษัท ดังนี้ 

ปัจจุบัน หลังการเข้าซื้อกิจการ

จำานวนเรือ : 7 ลำา 
ระวางการขนส่ง : 26,307 ตัน 
อายุเรือเฉลี่ย : 12.7 ปี

จำานวนเรือ : 9 ลำา 
ระวางการขนส่ง : 31,710 ตัน 
อายุเรือเฉลี่ย : 12.0 ปี

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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นอกจากนี้ หลังการเข้าซื้อกิจการแล้ว บริษัทฯ จะมีโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

ปัจจุบัน หลังซื้อกิจการ

โรงกลั่นยางมะตอย 1 1

โรงผลิตยางน้ำา 14 20

โรงผลิต PMA 16 20

คลังเก็บยางมะตอย 7 17

รถบรรทุก 273 393

เรือ 7 9

จำานวนพนักงาน 1,072 1,448

กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงมูลค่าการซื้อขายบริษัทเป้าหมายตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

มูลค่าซื้อขาย
(ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

2558	มูลค่าซื้อขาย
ต่อมูลค่าทางบัญชี

2558	มูลค่าซื้อขาย
ต่อกำาไร

2558	EV/EBITDA

ADS 12.00 1.15x 9.51x 8.83x

Reta Link 0.80 0.67x 1.57x 5.63x

HR 20.00 1.65x 2.91x 2.76x

ABS 9.50 1.06x 6.87x 5.56x

Raycol 7.00 3.12x 7.00x 4.92x

รวมทั้งสิ้น 49.30 1.41x 5.55x 3.91x

กรรมการผู้จัดการรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการว่า บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียง
พอสำาหรับการเข้าซื้อกิจการ และจากการที่บริษัทมีอัตรส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) ที่น้อยกว่า 1 และวงเงินสินเช่ือจำานวนมาก 
บริษัทจึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาแม้มีการกู้ยืม  

โดยสรุปการเข้าซ้ือกิจการจะเพ่ิมยอดขายยางมะตอยของบริษัททันทีร้อยละ 15 (ประมาณ 290,000 ตัน) บริษัท
สามารถใช้กำาลังการผลิตของโรงกลั่นยางมะตอยได้อย่างเต็มที่ บริษัทจะกลายเป็นผู้นำาในตลาดภายในประเทศอินโดนีเซียและ
เวียดนาม บริษัทเปิดตลาดลูกค้าค้าปลีกทั้งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย การขยายตลาดผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษอื่นๆ 
เข้าไปในอินโดนีเซียและเวียดนามโดยอาศัยประสบการณ์ท่ีได้จากการขยายตลาดในประเทศไทย อัตรากำาไรที่สูงขึ้นทั้งบริษัท
ทิปโก้และบริษัทเป้าหมาย รวมทั้งบริษัทฯ สามารถลดความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์กับ Colas 

กรรมการผู้จัดการขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายงานความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการให้ที่ประชุมทราบ 
ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระรายงานถึงข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำารายการและการไม่เข้าทำารายการ รวมถึงวิธี
การประเมินมูลค่าธุรกิจเมื่อเทียบกับมูลค่าของการเข้าซื้อกิจการให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปว่ามีข้อดีมากกว่าข้อด้อย และมูลค่า
ของการซื้อธุรกิจอยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังน้ันที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมัติการเข้าซื้อ
กิจการในวาระนี้

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความเห็นของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2558 ว่าการ
เข้าทำารายการดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ปี 2563 ของกลุ่มบริษัท และการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะสามารถเพิ่ม
ยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียให้แก่กลุ่มบริษัทได้อย่างทันทีและยังเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการขนส่งยางมะตอยและการแข่งขันของกลุ่มบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้รับความร่วมมือจาก 
Colas ในการเข้าตรวจสภาพและคุณภาพของสินทรัพย์ที่จะซื้อ รวมถึงมูลค่าที่ตกลงซื้อขายกันอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมและมี
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ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาประโยชน์จากการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงดังกล่าวแล้วเห็น
ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษัทรวมถึงผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติอย่างเป็น
เอกฉันท์ให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายจาก Colas และเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขออนุมัติในการเข้าทำารายการดังกล่าว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมในเรื่องตามวาระนี้หรือไม่

ผู้ถือหุ้น (นายอนุวงศ์ สารกิจ) สอบถามบริษัทฯเกี่ยวกับแหล่งเงินกู้ในการซื้อกิจการในคร้ังน้ี กรรมการผู้จัดการใหญ่
ตอบว่าบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินทุนภายในที่ได้จากผลดำาเนินธุรกิจในปี 2558 ซึ่งคาดว่าจะมีประมาณ 5 – 6 พันล้านบาท ซึ่ง
น่าจะเพียงพอสำาหรับการซ้ือกิจการในคร้ังน้ี อย่างไรก็ตาม หากจำาเป็น บริษัทฯ อาจใช้เงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีระยะเวลาชำาระคืน 
เงินต้น 1 – 2 เดือนด้วย ขึ้นอยู่กับจำานวนเงินสดในขณะนั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามต่อว่าบริษัทฯคาดว่าจะใช้เวลาในการคืนทุนจาก
การซื้อกิจการในครั้งนี้เมื่อไหร่เนื่องจากกำาไรของธุรกิจนนี้มีไม่มากนัก กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าระยะเวลาการคืนทุนขึ้นอยู่
กับปริมาณสินค้ายางมะตอยที่บริษัทฯ สามารถผลิตเพื่อป้อนตลาดเวียดนามและอินโดนีเซีย ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีอัตรา 
ผลตอบแทนภายใน (IRR) จากการซื้อกิจการในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 23 ทั้งนี้การซื้อกิจการในครั้งนี้ไม่น่าจะกระทบกับสถานะ 
การเงินของบริษัทฯในทางลบ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯ ติดต่อผู้ประกอบธุรกิจยางมะตอยหลายรายแต่ไม่มีผู้ประกอบการ
รายใดยอมขายกิจการให้ แต่เหตุใด Colas จึงยอมขายกิจการให้แก่บริษัทฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า แม้ว่า Colas จะขาย
บริษัทเป้าหมาย แต่ Colas ก็ยังถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 32 ฉะนั้น Colas ยังคงใช้นโยบายลงทุนในธุรกิจในประเทศ
เวียดนามและอินโดนีเซียผ่านบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ขอให้กรรมการผู้จัดการอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบซ่ึงเหตุผล
ที่ Colas ตัดสินใจขายธุรกิจในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียให้แก่บริษัทฯ กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯได้ทาบทาม 
Colas เรื่องการเข้าซ้ือกิจการต้ังแต่ต้นปี 2558 ซ่ึง ณ ขณะนั้น Colas ไม่ต้องการขายธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯได้โน้มน้าวให้ Colas 
เข้าใจว่า Colas ทำาธุรกิจในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียในส่วนของตลาดค้าปลีก ซึ่งจำาเป็นต้องซื้อสินค้ายางมะตอยจาก 
ผู้ผลิตรายอื่น ภายใต้รูปแบบการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทเป้าหมายในเวียดนามและอินโดนีเซียจะสามารถนำายาง
มะตอยจากบริษัทฯซึ่งมีต้นทุนต่ำากว่าผู้ผลิตรายอื่น ซ่ึงทำาให้มีกำาไรเพิ่มขึ้น นอกจากน้ี Colas ทราบดีว่าบริษัทฯ มีความ
เชี่ยวชาญในการทำาตลาดค้าปลีกในตลาดท้องถิ่นซึ่งทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ Colas จะได้เงินจากการขายธุรกิจและยังได้รับผล
ประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวเมื่อบริษัทฯเข้าไปบริหาร เนื่องจาก Colas ถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯเป็นจำานวนร้อยละ 32 

ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่า Colas จะจัดตั้งบริษัทใหม่ในภูมิภาคนี้เพื่อมาแข่งกับบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ตอบว่าสัญญาซ้ือขายธุรกิจมีข้อห้ามในเร่ืองน้ีอยู่แล้ว ฉะน้ัน Colas จะไม่เป็นคู่แข่งบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่า Colas 
จะเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฯ เพิ่มหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถทราบได้ว่า Colas จะมีแผนอย่างไรกับ
การถือหุ้นในบริษัทฯ ท้ังนี้ Colas ถือหุ้นอยู่คิดเป็นร้อยละ 32 แต่บริษัทฯ จำากัดสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติอยู่ 
ที่ร้อยละ 39 โดยที่สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติอยู่ที่ร้อยละ 39 แล้ว ดังนั้น Colas คงไม่สามารถซื้อหุ้นในบริษัทฯ เพิ่ม
ได้มากไปกว่านั้น ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าบริษัทฯ มีความม่ันใจขนาดไหนว่าจะทำาธุรกิจปิโตรเลียมได้ดีและ Colas มีความคาด
หวังอะไรกับบริษัทฯ หรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าธุรกิจหลักของ Colas คือการสร้างถนน ดังนั้น Colas คงไม่มีความ
ต้องการให้บริษัทฯ เข้าไปทำาธุรกิจอื่นนอกจากธุรกิจยางมะตอย แต่จากมุมมองของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีโรงกลั่น ซึ่งหลังจาก
กลั่นยางมะตอยแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เหลือซึ่งคือน้ำามันดีเซล น้ำามันแนฟทา (Naphtha) หรือน้ำามันเตา จะถูกนำามาขาย หรือนำามา
เข้าสู่การผลิตเพิ่มเติม หรือซื้อน้ำามันชนิดอื่นมาผสม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นเพื่อนำาไปขายต่อ ดังนั้นกลยุทธ์ของ 
บริษัทฯ ที่จะขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมนั้น บริษัทฯ ไม่ได้หมายความว่าจะขายน้ำามันดีเซลหรือน้ำามันเบนซินในตลาดค้าปลีก แต่
จะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯคุ้นเคยและมีความชำานาญ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากโรงกลั่นของบริษัทฯ เท่านั้น ผู้ถือหุ้น
รายเดิมถามเกี่ยวกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทฯลงทุนในต่างประเทศเต็มตัว 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ ตระหนักว่า Colas ดำาเนินงานบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินสกุลต่าง
ประเทศไว้ดีแล้ว เนื่องจาก Colas ใช้นโยบายด้านสินเชื่อหรือการตั้งสำารองใกล้เคียงกับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ เห็นว่า
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินของเวียดนาม หรืออินโดนีเซีย เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุด
สำาหรับการลงทุนในคร้ังน้ี แต่บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ทางการเงินในตลาดเพ่ือป้องกันความเส่ียงเรื่องนี้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำาได้ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าการเข้าซ้ือกิจการในครั้งนี้ซึ่งจะทำาให้บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับหนึ่งใน
ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียนั้นจะมีผลกระทบกับการทำาธุรกิจกับส่วนราชการในประเทศดังกล่าวหรือไม่ กรรมการ 
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ผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ค้ายางมะตอยรายอื่นในทั้งสองประเทศอยู่แล้ว เนื่องจากบริษัทฯ ขายยาง
มะตอยให้ผู้ค้าเหล่านี้ในปัจจุบัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้อธิบายให้คู่ค้าเหล่านี้ได้ทราบว่าบริษัทฯ จะไม่เข้าไปแข่งขัน แต่จะร่วม
มือกันเพื่อทำาให้ตลาดเติบโตข้ึนเท่าน้ัน ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการนำากำาไรจากการดำาเนินธุรกิจจากทั้งสอง
ประเทศนี้กลับเข้ามาในประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า ณ ตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่เห็นว่ามีปัญหาในการนำากำาไรจาก
การดำาเนินธุรกิจกลับเข้ามาในประเทศไทย เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจว่า Colas มีกำาไรจากธุรกิจในทั้งสองประเทศนี้และนำากำาไร
ดังกล่าวกลับไปยังประเทศฝรั่งเศส

 
ผู้ถือหุ้น (นายนิพรรธ จิตวรวนิจย์) ถามว่ากำาลังผลิตยางมะตอยทั่วโลกจะมีการขยายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ในอีก 3 – 5 ปี 

ข้างหน้า และความต้องการยางมะตอยในตลาดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ นอกจากนี้หากราคาน้ำามันดิบเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่
ที่ระดับ 80 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลหรือลดลงมาเหลือ 20 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จะมีผลกระทบกับผลกำาไรของบริษัทฯ 
อย่างไรบ้าง กรรมการผู้จัดการตอบว่าความต้องการในการใช้ยางมะตอยท่ัวโลกอยู่ท่ี 95.5 ล้านตันในปี 2555 และคาดว่าจะเป็น 
121 ล้านตันในปี 2560 ซึ่งการเติบโตของตลาดจะอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ฉะนั้นบริษัทฯ จึงตัดสินใจว่าบริษัทฯ ควรลงทุน
ในประเทศที่อยู่ในเอเชีย ในส่วนเร่ืองกำาลังการผลิตทั่วโลกนั้น บริษัทฯ ได้ทราบว่าโรงกล่ันในหลายๆ ประเทศผลิตยางมะตอย
น้อยลงและไปเน้นการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่นในยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชีย ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อมูลว่ากำาลังการผลิต
ยางมะตอยทั่วโลกอยู่ที่จำานวนเท่าใด กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯ ม่ันใจว่าตลาดของบริษัทฯจะเติบโตขึ้นร้อยละ 5 – 15 
ดังนั้นตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคยังคงมีความต้องการสูงอยู่และจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผลกระทบจากราคา
น้ำามันดิบนั้น กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าราคาน้ำามันดิบไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบกับกำาไรของบริษัทฯ แม้ว่าราคาน้ำามัน
ดิบเป็นต้นทุนหลักของบริษัทฯ บริษัทฯ ซื้อและยังสามารถทำากำาไรได้ขณะที่ราคาน้ำามันดิบอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาของสินค้ายางมะตอยในขณะน้ันด้วย เม่ือต้นทุนสูงขึ้น ราคายางมะตอยก็จะสูงข้ึน แต่ที่ผ่านมาราคายาง
มะตอยไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนเท่ากับราคาน้ำามันเนื่องจากความต้องการในการใช้ยางมะตอยในภูมิภาคนี้ยังดีอยู่ จึงทำาให้
บริษัทฯมีสัดส่วนกำาไรที่สูง ทั้งนี้ปัจจัยหลักคือความต้องการสินค้ายางมะตอยในภูมิภาคนี้

ผู้รับมอบฉันทะชมรมผู้ถือหุ้นไทย (นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล) สอบถามว่าบริษัท หลักทรัพย์แอพเพิล เวลธ์ จำากัด (มหาชน) 
ทำาการประเมินมูลค่าธุรกิจจากราคาสินทรัพย์จริงหลังจากหักค่าความเส่ีอมและบวกค่าความนิยม (Goodwill) ด้วยหรือไม่ และ
การซื้อหุ้นร้อยละ 38 ในบริษัท บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำากัดนั้นจาก Colas นั้น จำานวนหุ้นที่เหลือร้อยละ 21 นั้นเป็นของ 
ผู้ใด และการลงทุนด้วยเงินสดในปีนี้จะกระทบกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หรือไม่และบริษัทฯ จะสามารถทำากำาไรแบบ
ก้าวกระโดดได้หรือไม่ และ Colas มีผลประโยชน์อื่นแฝงอยู่หรือไม่นอกจากการถือหุ้นในบริษัทฯ จำานวนร้อยละ 32 กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอบคำาถามแรกเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าธุรกิจ ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระตอบว่าการประเมินมูลค่าธุรกิจน้ันไม่รวมค่าความนิยม (Goodwill) และรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือใน 
บริษัท เรย์โคลแอสฟัลท์ จำากัด ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับ 3 กรรมการผู้จัดการอธิบายว่าบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท เรย์โคล
แอสฟัลท์ จำากัด อยู่แล้วเป็นจำานวนร้อยละ 41 ซึ่งในส่วนที่เหลือคือบริษัท เอเชียโคล จำากัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 และนางเรียม 
ทรัพย์สาคร ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 1 กรรมการผู้จัดการใหญ่อธิบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ จะมีเงินสด
จากผลการดำาเนินธุรกิจในปี 2558 อยู่ประมาณ 5 – 6 พันล้านบาทซึ่งบริษัทฯ จะใช้หนึ่งในสามส่วนในการซื้อธุรกิจในประเทศ
เวียดนามและอินโดนีเซีย บริษัทฯ ได้ใช้เงินสดบางส่วนในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปสองครั้งเมื่อปีที่แล้ว และบริษัทฯ จะ
ใช้เงินสดบางส่วนในการปรับปรุงโรงกลั่นท่ีประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำาเงินสดที่เหลือไปคืนเงินกู้ระยะส้ันอีกด้วย ทั้งนี้
เงินกู้ระยะยาวมีจำานวนน้อยมาก ทั้งนี้บริษัทฯ มองว่าธุรกิจยางมะตอยค่อนข้างผันผวน บริษัทฯ จึงพยายามทำาให้หนี้ของ 
บริษัทฯ น้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับการจ่ายเงินปันผลมาตลอด และหากธุรกิจในช่วง 9 เดือนแรก
ของปี 2559 ยังดีอยู่ บริษัทฯ จะยังคงจ่ายเงินปันผลต่อไป แต่บริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ ณ เวลานี้ ว่าจะจ่ายเงินปันผลเป็น
จำานวนเท่าไหร่และเมื่อไหร่

 ผู้ถือหุ้นสอบถามกรรมการผู้จัดการว่าบริษัทฯ จะรับรู้ผลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายในงบการเงินของ 
บริษัทฯ เมื่อไหร่ กรรมการผู้จัดการตอบว่าการรับรู้ผลดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายขึ้นอยู่กับเวลาที่การทำาธุรกรรมซื้อ
ขายเสร็จสิ้น ซึ่งหากผู้ถือหุ้นอนุมัติการซื้อกิจการในวันนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะทำาการซ้ือขายกิจการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กุมภาพันธ์ และบริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป้าหมายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามเกี่ยว
กับสภาพตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียและบริษัทเป้าหมายมีจำานวนการส่ังซ้ือที่ค้าง (Backlog) อยู่ถึงเดือนไหน

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 1
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ในปี 2559 กรรมการผู้จัดการตอบว่าตลาดในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียมีความต้องการยางมะตอยสูงขึ้นมาก ซึ่งเม่ือ
ปีท่ีผ่านมา ยอดขายของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซียสูงกว่ายอดขายในประเทศจีนเป็นครั้งแรก และความต้องการใช้ยาง
มะตอยในทั้งสองประเทศนี้ยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนของจำานวนการสั่งซื้อที่ค้าง (Backlog) นั้น บริษัทฯ ขออธิบายว่า
ตลาดในทั้งสองประเทศน้ันมีฤดูกาลของความต้องการใช้สินค้ายางมะตอยในช่วงเวลาของปีที่ไม่เหมือนกัน กล่าวคือตลาดใน
ประเทศอินโดนีเซียจะมีความต้องการใช้ยางมะตอยสูงในช่วงเจ็ดเดือนสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตามความต้องการของตลาดใน
เวียดนามส่วนมากขึ้นอยู่กับการออกงบประมาณของรัฐบาล ทั้งนี้บริษัทเป้าหมายในทั้งสองประเทศไม่มีจำานวนการสั่งซื้อที่ค้าง  
(Backlog) แต่บริษัทฯ ทราบถึงแนวโน้มความต้องการใช้ยางมะตอยในทั้งสองประเทศ ผู้ถือหุ้นรายเดิมถามว่าประเทศ
อินโดนีเซียจะมีการจัดงานกีฬา Asian Game ในปี 2561 ซึ่งจะมีผลทำาให้ความต้องการสินค้ายางมะตอยลดลงหรือไม่ และตน
ได้ยินว่ารัฐบาลในประเทศเวียดนามต้องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแต่ไม่มีเงินทุนเพียงพอ ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไร กรรมการผู้จัดการตอบว่าบริษัทฯยังไม่เห็นว่าความต้องการใช้ยางมะตอยในประเทศอินโดนีเซียจะ 
ลดลง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไม่ทราบข่าวว่ารัฐบาลของประเทศเวียดนามมีเงินลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอ แต่อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯมองว่านี่เป็นข่าวดีเนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าความต้องการใช้สินค้ายางมะตอยในทั้งสองประเทศยังอยู่ใน
ระดับที่สูง

ผู้รับมอบฉันทะ (นายศักชัย สกุลศรีมนตรี) ถามเก่ียวกับการบันทึกบัญชีของการซ้ือธุรกิจในคร้ังน้ีว่าจะบันทึกบัญชีเม่ือไหร่ 
และจะเป็นผลกำาไรหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าหลังจากการซื้อกิจการแล้วนั้น บริษัทฯ จะถือหุ้นร้อยละ 100  
ดังนั้นบริษัทฯ จะบันทึกผลการดำาเนินการเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ทั้งในส่วนของยอดขายและกำาไร และตัวเลขจะเป็นบวก ผู้รับ
มอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทเป้าหมายได้มีการจ่ายปันผลออกไปแล้วรึยัง กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทเป้าหมายยัง
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งน้ีราคาซ้ือกิจการที่จ่ายให้ Colas น้ันรวมกำาไรสะสมของบริษัทเป้าหมายไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะราย
เดิมถามว่าหากบริษัทเป้าหมายมีกำาไร บริษัทฯ มีแผนจะนำากำาไรดังกล่าวกลับมาประเทศไทยหรือไม่ กรรมการผู้จัดการใหญ่
ตอบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะนำากำาไรของบริษัทเป้าหมายกลับมาประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลจาก
บริษัทเป้าหมายไว้แล้ว ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่างบการเงินในส่ิงที่แนบมาด้วยไม่แสดงให้เห็นถึงเงินปันผลในส่วนของราย
ได้อ่ืนๆ เลย กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่างบการเงินที่กล่าวถึงเป็นงบรวมของบริษัทฯ แต่งบการเงินของบริษัทฯ ต่างหากจะ
แสดงให้เห็นว่ามีเงินปันผลจากบริษัทลูกด้วย ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทเป้าหมายมีกองเรือทั้งหมดกี่ลำา กรรมการ 
ผู้จัดการตอบว่าบริษัทเป้าหมายในประเทศสิงคโปร์สองบริษัทมีเรือจำานวน 2 ลำาซึ่งคิดเป็นเรือ 1 ลำาต่อ 1 บริษัท ผู้รับมอบฉันทะ
รายเดิมถามว่าบริษัทฯ มีเงินกู้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐหรือไม่และมีจำานวนเท่าไหรในปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่า
โรงกลั่นที่ประเทศมาเลเซียกู้เงินเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ และบริษัทฯ กู้เงินมาซื้อเรือเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ ยังไม่ได้
ชำาระเงินกู้ดังกล่าวให้หมดสิ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐ ดังนั้นจึงไม่น่ามีผลกระทบมากนักจากการ
แข็งค่าหรืออ่อนค่าของเงินบาท ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าเหตุใดงบการเงินของบริษัทฯ แสดงให้เห็นถึงจำานวนกำาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Gain) ที่มีจำานวนสูง กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ มีการทำาสัญญาป้องกันความ
เสี่ยง (Hedging) เป็นจำานวนมาก ทั้งนี้บริษัทฯ ทำาการขายสินค้าและซื้อน้ำามันดิบเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ฉะนั้นเวลาบริษัทฯ 
กู้เงินเป็นสกุลเหรียญสหรัฐและเงินบาทแข็งค่าขึ้น บริษัทฯ จึงมีกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Gain) ในงบ
การเงิน ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าบริษัทฯ นำาเงินเข้ามาในประเทศไทยเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐหรือเงินบาท กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ตอบว่าบริษัทฯ นำาเงินเข้ามาเป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐ ผู้รับมอบฉันทะรายเดิมถามว่าเหตุใด Colas จึงขาย
บริษัทเป้าหมาย ท้ังที่บริษัทเป้าหมายมีธุรกิจท่ีดี กรรมการผู้จัดการตอบว่า Colas มีธุรกิจหลายประเภทในภูมิภาคนี้ บริษัทฯ 
พยายามขอให้ Colas ขายบริษัทเป้าหมายมาตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยพยายามชี้แจงให้ Colas เห็นว่าหาก Colas ขายธุรกิจใน
ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียให้กับบริษัทฯ แล้วนั้น บริษัทฯ สามารถทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่มได้ในทั้งกลุ่มบริษัท กล่าวคือหลัง
จากการขายกิจแล้วแล้ว บริษัทฯ จะมียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 290,000 ตันที่มาจากบริษัทเป้าหมาย ซึ่งแทนที่ Colas จะซื้อ 
ยางมะตอยดังกล่าวจากผู้ผลิตรายอื่นในราคาตลาด บริษัทเป้าหมายสามารถนำายางมะตอยจากบริษัทฯ ซ่ึงมีต้นทุนที่ต่ำากว่า
มากไปขายในตลาด ซ่ึงจะมีกำาไรที่เพ่ิมข้ึนจากส่วนต่างของราคาตลาดและต้นทุนยางมะตอยของบริษัทฯ ทั้งนี้ Colas เห็น
ประโยชน์จากการรวมธุรกิจดังกล่าวซ่ึง Colas จะได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการถือหุ้นร้อยละ 32 ในบริษัทฯ นอกจากน้ี  
Colas ยังเชื่อมั่นในการทำาธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ และสามารถสร้างมูลค่าให้เพิ่มขึ้นได้ 

 ผู้ถือหุ้น (นางวราพร ธีรศรัณย์) ถามเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียน (Foreign Exchange) ว่าระหว่างการที่เงินบาทแข็ง
ค่ากับอ่อนค่า อย่างไรมีประโยชน์กับบริษัทฯ มากกว่ากัน และบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบ
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ว่ารายได้หลักของบริษัทฯ อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ รายได้ที่ไม่อยู่ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐคือการขายในประเทศ แต่บริษัทฯ 
ซื้อยางมะตอยจากโรงกลั่นในประเทศสำาหรับการขายในประเทศ ซึ่งการซื้อดังกล่าวเป็นเงินบาท ดังนั้นสถานะในเรื่องอัตราการ
แลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ค่อนข้างเป็นกลาง (neutral) กล่าวคือเม่ือบริษัทฯ มีหนี้ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ก็จะมีรายได้
ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนต่างคือกำาไร ดังนั้นที่ผ่านมา การผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินไม่กระทบกับสถานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ เท่าใดนัก แต่จะสังเกตว่ากำาไรหรือการขาดทุนจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินน้ันอยู่ในระดับไม่เกิน 
100 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการอธิบายเพิ่มว่าผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนมีจำากัด เนื่องจาก บริษัททำาการซื้อสินค้าเป็นเงิน
บาทสำาหรับการขายในประเทศ และทำาการซื้อสินค้าเป็นเงินเหรียญสหรัฐสำาหรับการขายในต่างประเทศ กรรมการผู้จัดการใหญ่
กล่าวเสริมว่าการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและเงินเหรียญสหรัฐน้ันไม่ค่อยมีผลกระทบกับการดำาเนิน
งานของบริษัทฯ เท่าใดนัก

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ ประสบธรรม) ถามว่า Colas เป็นบริษัทที่ท่านประธานกล่าวถึงว่าเป็นบริษัทที่ตั้งมาแล้วกว่า 100 
ปีใช่หรือไม่ และเป็นบริษัทที่บริษัทฯ จะร่วมมือด้วยเพื่อก้าวไปสู่เวทีโลกใช่หรือไม่ กรรมการผู้จัดการตอบว่า Colas เป็นบริษัท
ก่อสร้างถนนและผลิตยางมะตอย ซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องยางมะตอยมากกว่าบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มียางมะตอย 52 ประเภท 
แต่ Colas มียางมะตอย 200 ประเภท ดังนั้นบริษัทฯ สามารถได้ประโยชน์จากประสบการณ์และการมีผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่
หลากหลายประเภทของ Colas มานำาเสนอให้หน่วยงานราชการในประเทศไทย ประเทศเวียดนามหรือประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เพราะบริษัทฯ ไม่จำาเป็นต้องทำาการศึกษาค้นคว้าหายางมะตอยประเภทใหม่ๆ ด้วยตนเอง ดังนั้น
บริษัทฯ เชื่อว่าการทำางานร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ Colas ยังคงส่งผลให้มีการเพิ่มมูลค่า (Synergy) อย่างต่อเนื่อง นอกจาก
นี้ยางมะตอยเกรดใหม่ๆ ในประเทศไทยทั้งหมดนั้นเป็นประเภทของยางมะตอยที่บริษัทฯ ได้นำาเสนอต่อหน่วยงานราชการและ
เป็นที่ยอมรับ ประธานฯ กล่าวว่าโดยสรุปแล้ว บริษัทฯ ยังคงจับมือร่วมดำาเนินธุรกิจกับ Colas ต่อไป

 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเร่ืองตามวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในวาระน้ี โดยจะ
เรียกเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วยและผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าจำานวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติในวาระนี้ คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จำานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการมอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือ
หุ้นทุกท่านมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ยกเว้นบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งคือ Colas ซึ่งถือ
หุ้นอยู่ 490,731,040 หุ้นและนายจ๊าค ปาสตอร์ซึ่งถือหุ้นอยู่ 800,000 หุ้น

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งว่าในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 26 ราย ถือหุ้นเป็นจำานวน 843,588 หุ้น รวมเป็น 
ผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น 491 ราย ถือหุ้นรวมกัน 1,129,212,919 หุ้น หลังจากได้รับบัตรลงคะแนนและตรวจสอบแล้วปรากฏว่า

มติที่ประชุม	 ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยการ
มอบฉันทะหรือมาประชุมด้วยตนเองและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทเป้าหมายจาก Colas ซ่ึงเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอ ดังปรากฏรายละเอียดของการลง
คะแนนเสียงในวาระนี้ดังต่อไปนี้ 

• ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยตามวาระนี้มีจำานวน 487 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 632,962,471 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 99.8082 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยตามวาระนี้ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง

• ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงตามวาระนี้มีจำานวน 5 ราย คิดเป็นจำานวนหุ้นรวมกัน 1,216,00 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1918 
ของจำานวนหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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วาระที่	4	 เรื่องอื่นๆ	(ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา	12:30	น.	

 ______________________________ประธานที่ประชุม
 (นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร)

 ผู้บันทึกการประชุม

________________________________ 
 (นายปรมะ เสาวภา
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายแอร์ฟเว่  เลอบุค

ตำาแหน่ง : กรรมการ 

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 17 พฤศจิกายน 2551 

วัน เดือน ปี เกิด : 7 มกราคม 2495

อายุ : 64 ปี 

สัญชาติ : ฝรั่งเศส

ที่อยู่ : 5 avenue des Sablons 75116 Paris, France

คุณวุฒิทางการศึกษา : Master Degree in Civil Engineer - Ecole Supérieure des Travaux 

  Publics, France 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 :  -

ประสบการณ์ทำางาน : 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2550 – ปัจจุบัน Chairman and Chief Executive Officer, Colas Group

  2545 – 2550 Chairman and Chief Executive Officer, SAUR Group

   International Group 

  2544 – 2545 Chief Operating Officer, BOUYGUES CONSTRUCTION

  2541 – 2545 Chairman and Chief Executive Officer, 

   BOUYGUES OFFSHORE

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนและกลยุทธ์

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 14 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน  : 1 บริษัท (Bouygues SA)

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท 1/6 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 7 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายจ๊าคส์ ปาสตอร์  

ตำาแหน่ง : รองประธานกรรมการ

  กรรมการบริหาร

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 1 สิงหาคม 2543

วัน เดือน ปี เกิด : 26 มิถุนายน 2497

อายุ : 61 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 376/126 สลิลธาราคอนโดมิเนียม

  ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ 

  เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

คุณวุฒิทางการศึกษา :  Advanced Management Program (AMP), Harvard Business 

  School, MA, USA

 : Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 : 2556 Director Certification Program (DCP)

  2556 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน :  2543 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2547 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยสเลอรี่ซิล จำากัด (รับเหมา

   ก่อสร้างและซ่อมบำารุงทาง)

  2536 – ปัจจุบัน Asia Area Manager Colas S.A. 

   (ก่อสร้างซ่อมบำารุงถนน)

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนและกลยุทธ์

  วิศวกรรม

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน  : - บริษัท

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

 : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 : 500,000 หุ้น (0.032%)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : คณะกรรมการบริษัท    6/6 ครั้ง

  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 15 ปี
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ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายชัยวัฒน์  ศรีวรรณวัฒน์ 

ตำาแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ 

  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 13 กุมภาพันธ์ 2545

วัน เดือน ปี เกิด : 23 กุมภาพันธ์ 2503

อายุ : 55 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 56/102 หมู่ 5 ตำาบลปลายบาง อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

คุณวุฒิทางการศึกษา : B.Eng. (Engineering), Liverpool University, England

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 : 2557 National Director Conference

  2557 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)

  2546 อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

ประสบการณ์ทำางาน : 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2539 – 2545 ผู้อำานวยการสายการตลาด 

   บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2533 – 2539 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต

   บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2535 ผู้จัดการกลุ่มโรงงาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2526 – 2534 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนและกลยุทธ์

  การขายและการตลาด   

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่มี

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 : 1,200,000 หุ้น (0.077%)

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 :  กรรมการบริษัท   6/6 ครั้ง

  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  3/3 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 13 ปี
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 3

ประวัติบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ : นายสิทธิลาภ  ทรัพย์สาคร

ตำาแหน่ง : กรรมการบริหาร 

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2544

วัน เดือน ปี เกิด : 31 มกราคม 2494

อายุ : 64 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 118/22 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

คุณวุฒิทางการศึกษา :  B.S. (Business Adm.) Babson College, Wellesley, Mass, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 :  2555 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน :  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำากัด 

  2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

   (ผลิตและส่งออกผลไม้กระป๋อง)

  2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์

  2540 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการ 

   บริษัท สยามคอนเทนเนอร์เทอร์มินอล จำากัด 

   บริการขนส่งโดยระบบคอนเทนเนอร์

  2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำากัด

   ผู้รับเหมาก่อสร้างและซ่อมบำารุงทาง

ความเชี่ยวชาญ : ที่ปรึกษาทั่วไป

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน  : 1 บริษัท กรรมการ

       บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 :  ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

 :  12,500,000 หุ้น (0.809%) 

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 :  กรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 14 ปี   
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม	วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน	และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

1.	เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

	 บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำาตัวประชาชน บัตรประจำาตัวข้าราชการ  

ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ- นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

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 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำานาจกระทำาการแทน

นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูก

ต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซ่ึงรับรองสำาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำานาจกระทำาการ

แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรอง

สำาเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้นให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1) หรือ 2)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

3.1 หนังสือมอบอำานาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน

3.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

3.3 ทั้งน้ี เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำาคำาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำาแปล

2.	วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำาหนดไว้ ผู้ถือหุ้น

ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะ

แบบ 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

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง หรือ ต้ังแต่เวลา  

8.00 น. เป็นต้นไปในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมช้ัน 5 อาคารทิปโก้ เลขท่ี 118/1 ถนนพระราม 6  

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมนี้
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 4

4.	การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซ่ึงผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลง

คะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งออกเสียงลงคะแนน

เป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลง

คะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.3 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือ

ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามสมควร

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม

2. กรณีอ่ืนๆ ซ่ึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตาม

ที่กฎหมายหรือข้อบังคับน้ันกำาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลง

คะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2.1 หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

2.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองน้ัน 

และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมช่ัวคราวก็ได้ เว้นแต่

เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายปานเฉลิม สุธาธรรม

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปีที่เป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2547

วัน เดือน ปี เกิด : 13 เมษายน 2496

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 316 ซอยลาดพร้าว 84 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 

  กรุงเทพฯ 10310

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีทางด้านบัญชีจาก Babson College รัฐ Massachusettes 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจจาก University of Bridgeport 

  เมือง Bridgeport รัฐ Connecticut สหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 : 2549 : Audit Committee Program (ACP) 

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

ประสบการณ์การทำางาน  : 2549 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน) 

  2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)

  2530 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท อาคารบุญมิตร จำากัด

  2532 – 2551 ที่ปรึกษา / บริษัท ไทยเซเซน จำากัด 

ตำาแหน่งกรรมการในกิจการอื่น : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 : บริษัท อาคารบุญมิตร จำากัด

  บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี 2558 : กรรมการบริษัท    : 6/6 ครั้ง 

  กรรมการตรวจสอบ   : 10/10 ครั้ง 

 : กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  : 3/3 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 11 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายนิพนธ์ สุทธิมัย 

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 16 กุมภาพันธ์ 2549

วัน เดือน ปี เกิด : 19 เมษายน 2501

อายุ : 57 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 33 แยก 15 รามคำาแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง  

  กรุงเทพฯ 10240 

คุณวุฒิทางการศึกษา : Licence de Droit (Law), Universite de Droit, Lyon, France 

  Master in Operational Research, London School of Economics, UK 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 : 2549 : Director Accreditation Program (DAP) 

  2549 : Audit Committee Program (ACP) 

ประสบการณ์ทำางาน : 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำานวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สายการ  

   บินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

  2548 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ไทยแอร์คาโก จำากัด

  2542 – ปัจจุบัน  Associate Director บริษัท จีโอดีสโอเวอร์ซีส์ จำากัด

  2550 – 2556 กรรมการบริหาร CLY International Limited

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  : 2 บริษัท

  บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท : บริษัท สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี  2558 :  กรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง

  กรรมการตรวจสอบ  8/10 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 10 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายนพพร   เทพสิทธา

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 27 เมษายน 2555

วัน เดือน ปี เกิด : 21 กุมภาพันธ์ 2497

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ :  110/24 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล 

  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900

คุณวุฒิทางการศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 : 2555 : Audit Committee Effectiveness Seminar

  2548 : Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน  : 2557 – ปัจจุบัน ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย  

  2552 – 2556 ประธานคณะกรรมการ Global Logistics 

   สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

  2547 – 2554 กรรมการบริหารและ รองประธานอาวุโส การจัดส่ง 

   บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำากัด (มหาชน)

  2543 – 2544 กรรมการบริหาร บริษัท ทีซีซีโฮลดิ้ง จำากัด

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  

  บริษัทจดทะเบียน  : ไม่มี

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ  

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 :  ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 

 : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี  2558 :  กรรมการบริษัท   4/6 ครั้ง

  กรรมการตรวจสอบ   9/10 ครั้ง

  กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ  ยกเว้นวาระที่ 7
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำาดับที่ 5

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ : นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ

ตำาแหน่ง : กรรมการอิสระ

  กรรมการตรวจสอบ

    ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

วัน เดือน ปี  ที่เป็นกรรมการ : 13 พฤษภาคม 2556 

วัน เดือน ปี เกิด : 14 พฤษภาคม 2496

อายุ : 62 ปี 

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ :  21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย 

  กรุงเทพฯ 10700

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

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 : 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำางาน          : 2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน)

  2541 – 2551 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำากัด (มหาชน)

  2536 – 2541 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ 

    กรุงไทยธนกิจ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี 

  บริษัทจดทะเบียน` : 1 บริษัท : บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ จำากัด (มหาชน)

ตำาแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทหรือ

ที่อาจทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 : ไม่มี

จำานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

 : ไม่มี

การเข้าประชุมคณะกรรมการในปี  2558 : กรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง

  กรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง

  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี  4/4 ครั้ง

จำานวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท : 3 ปี

ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 7 
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หมวดที่	4	คณะกรรมการบริษัท

ข้อ 15. กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการทีละหนึ่งตำาแหน่ง

(2) ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวน

หุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง 

(3) ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละตำาแหน่ง บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดและเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นผู้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่	5	การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปี

บัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกัน

นับจำานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวม

กันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันทำาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม 

ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 

เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือให้ผู้ถือหุ้น

ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่

น้อยกว่าสามวัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องต้ังอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ต้ังสำานักงานแห่งใหญ่ หรือสำานักงานสาขาของ

บริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
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ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

การมอบฉันทะให้ทำาเป็นหนังสือและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานที่ประชุม ณ สถานที่ที่ประชุม

ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้

ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่

ครบองค์ประชุมตามที่กำาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการ

ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่

น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่า

กัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ การมอบ

หมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไร-

ขาดทุนกัน

(ง) การอนุมัติแผนการลงทุนและแผนการจำาหน่ายทรัพย์สินประจำาปีของบริษัทในการประชุมสามัญประจำาปี

ของผู้ถือหุ้น และการอนุมัติการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการลงทุน

และแผนการจำาหน่ายทรัพย์สินที่ได้รับอนุมัติไว้ ยกเว้นในกรณีที่การเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทดังกล่าวมี

มูลค่าไม่เกินกว่าร้อยละยี่สิบของจำานวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละรายการใดๆ ตามที่ได้รับอนุมัติไว้

แล้ว

(จ) การอนุมัติแผนการดำาเนินธุรกิจประจำาปี แผนการทางธุรกิจประจำาปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไป

ประจำาปีของบริษัท ตลอดจนการอนุมัติการเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของ

แผนการดำาเนินธุรกิจ แผนการทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ยกเว้นในกรณีที่

แผนการดำาเนินธุรกิจประจำาปี แผนการทางธุรกิจประจำาปี และนโยบายทางการเงินโดยทั่วไปประจำาปี และ/

หรือในกรณีที่การเข้าทำารายการใดๆ ของบริษัทที่มิได้อยู่ภายใต้ขอบข่ายของแผนการดำาเนินธุรกิจ แผนการ

ทางธุรกิจ และนโยบายทางการเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วดังกล่าว ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการ

บริษัทไว้แล้ว

(ฉ) การอนุมัติการเข้าทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตก

ลงใดๆ ซึ่งได้ทำาขึ้นระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ยกเว้นในกรณีที่การเข้า
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ทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว ได้

รับการอนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว อย่างไรก็ดี หากมีประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนดให้การเข้าทำาสัญญาหรือการเข้าทำาความตกลงใดๆ หรือการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ให้อนุมัติโดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้ “บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” ดังกล่าวข้างต้น ให้มีความหมายตามที่ระบุไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่ บ.จ. 52-2-01 เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด

ทะเบียนฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 หรือตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

(ช) การใช้สิทธิออกเสียงและสิทธิอื่นใด ซ่ึงเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อ่ืนที่ถือโดยบริษัทย่อย

ของบริษัทหรือในนิติบุคคลใดๆ ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิออก

เสียงและสิทธิอื่นใด ซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับจากการถือหุ้นหรือประโยชน์อื่นดังกล่าวไว้แล้ว

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำาปีพึงกระทำามีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงกิจการที่บริษัทได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำาไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ
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บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำากัด (มหาชน)
ชั้นที่ 24 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: +66 2 273 6000 
โทรสาร: +66 2 271 1601

อีเมล์: info@tipcoasphalt.com
เวปไซต์: www.tipcoasphalt.com


