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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Form of Proxy, Form A. 
…………………………………………. 

 
เขียนท่ี …………………………………..…………….……… 

       Made at      
       วนัท่ี …….…..เดือน …….......................พ.ศ…………………. 
        Date …..........Month……………………Year………………… 

1. ข้าพเจ้า………………………......……….สญัชาต.ิ............................อยูบ้่านเลขท่ี ………....................ถนน…………………………..  
I/We………………...……...................…nationality ………………residing/located at No……..……… Road………………...……. 

ต าบล/แขวง………………...………อ าเภอ/เขต………………………....จงัหวดั…………..………………รหสัไปรษณีย์……………………..………...… 
Sub-district………………...........…District……………...……………..Province…………….…...…… Postal Code………………..............……….. 

2.  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..........……………………………...หุ้น และออก 
เสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................................เสียง ดงันี ้

     Being the shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited, holding..........……………………………..………... shares 
and can vote.................................................. voices as follows: 
 หุ้นสามญั ………………………………………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………………………เสียง 
             Common stock ………………...………................shares, can vote   ……...................................…………...………....voices  
             หุ้นบริุมสทิธิ ……………………………………..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………………………….เสียง 
 Preferred stock ………………...………...............shares, can vote  ………………...……….........................................voices 

3.  ขอมอบฉนัทะให้ 
     Do hereby appoint  
 (1).................................................................................…..อาย ุ…….…… ปี อยู่บ้านเลขท่ี …………………………………  

ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั………………......รหสัไปรษณีย์………………………… 
    .................................................................................….. Age …….…… years Residing at ……………….……….….. 

Road ……………… Sub-district …………..……... District....................................Province………………. Postal code ………...............……or 
 (2).......................................................................................อาย ุ…….…… ปี อยู่บ้านเลขท่ี …………………………………  

ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั……………….....รหสัไปรษณีย์………………………… 
    ....................................................................................... Age …….……. years Residing at ……………….……….…  

Road ……………… Sub-district …………..……... District.................................... Province………………. Postal code ..…...................……or 
 (3)....................................................................................... อาย ุ…….…… ปี อยู่บ้านเลขท่ี …………………………………. 

ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต...................................จงัหวดั………………..…รหสัไปรษณีย์………………………… 
    ........................................................................................Age …….…… years Residing at …………..………………..  

Road ……………… Sub-district …………..……... District....................................Province………….….....Postal code ……......................…… 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี  

ครัง้ที่ 1/2562 ในวนัศกุร์ท่ี 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 (Auditorium) อาคารทปิโก้ เลขท่ี 118/1 ถ.พระราม 6                 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Any one of them as my/our proxy to attend the meeting and to cast vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders 1/2019 to be held on Friday 5th April 2019 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower, 118/1 Rama VI Road, Phayathai 
Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 or which is to be postponed to other day, time and place.   
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
                   Any action taken by the proxy holder at the meeting except the case that the proxy holder did not vote as stated in the proxy 
form, will be regarded as taken by myself. 
 

ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 
                     ( ………………………………….………..… ) 

       
         ลงช่ือ/Signed ……………………………….…………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                          ( ………………………….……….………… ) 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

is required 

 

  

 

 



                                                                                                                                                                                ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6/Enclosure 6 
 
หมายเหตุ: 
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 
 

2. ในกรณีท่ีทา่นไม่สามารถสง่ผู้แทนเข้าร่วมประชมุได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายปานเฉลมิ สธุาธรรม หรือ นายนิพนธ์ สทุธิมยั หรือนายนพพร  เทพสทิธา 
หรือนายพีรศิลป์  ศภุผลศิริ หรือนายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และส่งกลบั
มายังบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน)  อาคารทิปโก้  118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400                              
โทรศพัท์ +66 2273 6000 ตอ่ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คณุสวุลกัษณ์  กนัฉาย 
โดยกรรมการอิสระ ไม่มีสว่นได้เสียในการพิจารณาทกุวาระยกเว้นวาระท่ี 7 
In case you do not have the Proxy to act on your behalf, the company would like to recommend Mr. Parnchalerm Sutatam or Mr. Niphon 
Suthimai or Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Phirasilp Subhapholsiri or Mr. Chainoi Puankosoom, all Independent Directors, as your proxy 
to attend the meeting. Please send this proxy form back to the company by mail to Khun Suvaluk Kanchai, Tipco Asphalt Public 
Company Limited, Tipco Tower, 118/1 Rama VI Rd., Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400 Tel. +66 2273 6000   
Ext. 7551 Fax. +66 2271 3363  
The independent director has no conflict of interest except for agenda 7.   

 


