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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Form of Proxy, Form C. 
 

…………………………………………. 
 
 

เขียนท่ี ……………………………………..…………….……… 
       Made at      
  
      วนัท่ี …..… .เดือน …….........................พ.ศ…………..… 

1. ขา้พเจา้………………………......……….สญัชาติ.............................อยูบ่า้นเลขท่ี ………....................…ถนน…………………………..  
I/We ………………...……..............…nationality ………………residing/located at No……..………  Road………………...……… 

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

 2.  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม..........……………………………...หุน้ และออก 
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................เสียง ดงัน้ี 

     Being the shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited, holding..........……………………………... shares and can  
vote.................................................. voices as follows: 
 หุน้สามญั ………………………………………...หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………เสียง 
             Common stock ………………...………................shares, can vote   ……...................................…………...………....voices  
             หุน้บุริมสิทธิ ……………………………………..หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………………………….เสียง 
 Preferred stock ………………...………...............shares, can vote  ………………...……….........................................voices 

3.  ขอมอบฉนัทะให ้
     Do hereby appoint  
 (1).....................................................................................................…..อายุ …….…… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………  

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

Road ……………… Sub-district …………..……... District..................................... Province………………..… Postal code ……….……or 
 (2).....................................................................................................…..อายุ …….…… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………  

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

Road ……………… Sub-district …………..……... District..................................... Province………………..… Postal code ……….……or 
 (3).....................................................................................................…..อายุ …….…… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………  

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

Road ……………… Sub-district …………..……... District..................................... Province………………..… Postal code ……….……or 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 1/2557 ใน
วนัศุกร์ท่ี 4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารทิปโก ้ เลขท่ี 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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 1/2014 to be 
held on Friday 4th April 2014 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower 118/1 Rama VI Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 or which 
is to be postponed to other day, time and place. 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 

Is requiored 
 
  

 
 



4. ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 

วาระที ่1.    พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่1/2556 เมือ่วนัที ่5 เมษายน 2556 
Agenda 1.    To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 held on 5th April 2013 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่2.    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯประจ าปี 2556 
Agenda 2.   To acknowledge the Company’s performance for the year 2013 

  การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3.   พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิทีไ่ด้รับการตรวจสอบแล้ว ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 
Agenda 3.   To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31st   December 2013 
 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่4.   พจิารณาและอนุมตัแิผนการลงทุนและจ าหน่ายทรัพย์สินประจ าปี 2557 
Agenda 4.    To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2014  
 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่5.    พจิารณาและอนุมตักิารจัดสรรก าไรและงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
Agenda 5.   To consider and approve the allocation of profit and omission of dividend payment for the year 2013 as well as to 

acknowledge the payment of the interim dividend 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

  

 



วาระที ่6.   พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 
Agenda 6.   To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2014 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่7.   พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2557 
Agenda 7.   To consider and approve remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2014 

7.1 ค่าตอบแทนแบบคงทีข่องคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2557 
7.1 Fixed Remuneration for all the members of the Board of Directors and its sub-committees for 2014 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  -  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษทั 
          To approve the annual remuneration to Chairperson of the Board 
       □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   

               Approve         Disapprove         Abstain 

  -  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
      To approve the annual remuneration to member of the Board of Directors 

         □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
               Approve         Disapprove         Abstain 

    -  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
         To approve the annual remuneration to Chairman of Audit Committee  

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
               Approve          Disapprove          Abstain 

  -  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
     To approve the annual remuneration to member of Audit Committee  

        □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
               Approve          Disapprove          Abstain 

   -  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
        To approve the annual remuneration to member of Nomination and Remuneration Committee  
         □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   

             Approve         Disapprove         Abstain 
 

7.2 ค่าตอบแทนกรรมการแบบผนัแปรแก่คณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 
7.2  Variable Remuneration for all the members of the Board of Directors for 2014 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

 



 
วาระที ่8   พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 8   To consider and approve election of Directors to replace those who are retired by rotation  
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

-   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายจ๊าคส์ ลีออสท ์  
        To elect Director: Mr. Jacques Leost                                      

              □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
               Approve         Disapprove         Abstain 

 

- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นางแอนน ์แมรี มาร์เชท ์  
      To elect Director: Mrs. Anne-Marie Machet                           

          □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
              Approve         Disapprove         Abstain 

 

-  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ นายอูกส์ เอม็มานูเอล มารี เดอชองส์ เดอแซงต-์เลเช่ร์ 
        To elect Director: Mr. Hugues Emmanuel Marie de Champs de Saint-Leger        

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
               Approve          Disapprove          Abstain 

 -  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการนายสมจิตต ์เศรษฐิน  
            To elect Director: Mr. Somchit Sertthin       

          □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
               Approve          Disapprove         Abstain 

-  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการนายโก บนั เฮ็ง                               
                                     To elect Director: Mr. Koh Ban Heng                                                                
         □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   

   Approve         Disapprove         Abstain 

-  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการนายปานเฉลิม สุธาธรรม                  
           To elect Director: Mr. Parnchalerm Sutatam                           

           □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
              Approve         Disapprove         Abstain 

วาระที ่9. พจิารณาและอนุมตัโิครงการค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที ่4 (ESOP-W4) 
Agenda 9. To consider and propose the Long Term Incentive Program grant #4 (ESOP-W4) to employees and Executive Directors 
      □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

 
 
 



วาระที ่10.   พจิารณาและอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนจาก 1,710,599,290 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,709,233,290 บาท โดยลดหุ้นสามญั 
จ านวน 136,600 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้ 10 บาท จากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญังวดที ่ 1 งวดที ่ 2 และ งวดที ่ 3 
(ESOP-W1, ESOP-W2, ESOP-W3) 

Agenda 10. To consider and approve reduction of the registered capital of Baht 1,710,599,290 to the new registered capital of Baht 
1,709,233,290 through decreasing ordinary shares reserved for the exercise of ESOP-W1, ESOP-W2 and ESOP-W3 by 
136,600 shares at the par value of Baht 10 each 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่11.   พจิารณาและอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda 11. To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line 

with the reduction of the registered capital 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 
 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   

        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่12.   พจิารณาและอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,709,233,290 บาท เป็น
จ านวนทุนจดทะเบียนใหม่ 1,721,233,290 บาท โดยการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 1,200,000 หุ้น ส าหรับโครงการ
ค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว มมูีลค่าหุ้นละ 10 บาท 

Agenda 12.  To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of Baht 12,000,000 from 
the current registered capital of Baht 1,709,233,290 to the new registered capital of Baht 1,721,233,290 by issuing 
1,200,000 new ordinary shares with par value of Baht 10 each 

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

 
วาระที ่13.   พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 1,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัในแผนค่าตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที ่4 (ESOP-W4) 
Agenda 13.  To consider and approve the allocation of 1,200,000 new ordinary shares for ESOP-W4 at par value of Baht 10 per 

share under the Long Term Incentive Program 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

 

 



วาระที ่14.   พจิารณาและอนุมตัแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 
Agenda 14.  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line 

with the increase of the registered capital 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 
 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   

        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่15.   พจิารณาและอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบับริษัทฯ ข้อ 9 (2) เร่ือง การถือหุ้นสามญัโดยคนต่างด้าว 
Agenda 15.  To consider and approve the amendment to Article 9 (2) of Articles of Association of the Company regarding foreign 

limits 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 
 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   

        Approve    Disapprove                       Abstain 

วาระที ่16.   พจิารณาและอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ  
Agenda 16 To consider and approve additional Business Objectives of the Company  

 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 

 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
        Approve    Disapprove                       Abstain 

 
วาระที ่17.   เร่ืองอืน่ ๆ 
Agenda 17.  Other matters (if any) 

 

5.  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง  
     และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

         Voting of proxy holder on any agenda that is not according to my instruction as stated in this proxy form will be regarded as incorrect  
                         voting and will not be regarded as a vote of shareholder.  
 

6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ 
     พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให ้      
     ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

      In an event that I did not state my wish to vote on any agenda or stated it unclearly or in an event that the meeting considered or resolved  
                         on any issue not previously stated on agenda above including the amendment or addition of any fact, the proxy holder is authorized to  
                         consider and vote on my behalf as seen appropriate.  
 
 
 
 
 



 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
                    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 ………………………………………………..ผูม้อบฉนัทะ/Appointer 
                     ( ………………………………….………..… ) 

      
  
         ลงช่ือ/Signed ……………………………….…………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                          ( ………………………….……….………… ) 
 
หมายเหตุ: 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บ
 มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the enclosed documents. 

3. ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมได ้บริษทัฯ ขอเสนอใหน้ายปานเฉลิม สุธาธรรม หรือ นายนิพนธ์ สุทธิมยั หรือนายนพพร  เทพสิทธา 
หรือนายพีรศิลป์  ศุภผลศิริ กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมแทน และส่งกลบัมายงับริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั 
(มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์+66 2273 6000 ต่อ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณสุวลกัษณ์  
กนัฉาย 
กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาทุกวาระยกเวน้วาระท่ี 7 และ 8  
In case of you do not have the Proxy on behalf, the company would like to recommend Mr. Panchalerm Sutatam or Mr. Niphon Suthimai or Mr. 
Nopporn  Thepsithar or Mr. Phirasilp Subhapholsiri the Independent Director as the proxy to attend the meeting and please send this proxy form 
back to the company by mail to Khun Suvaluk  Kanchai, Tipco Asphalt Public Company Limited 118/1 Rama VI Rd., Samsen Nai, Phayathai, 
Bangkok 10400 Tel. +66 2273 6000 Ext. 7551 Fax. +66 2271 3363 
All Independent Directors have not conflict of interest except in agenda 7 and  8   



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ทิปโกแ้อสฟัลท ์จ ากดั (มหาชน) ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี คร้ังท่ี 1/2557 ในวนัศุกร์ท่ี 

4 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 5 (Auditorium) อาคารทิปโก ้118/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

Granting of power to a proxy as a shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited in respect of attending the Annual General Meeting 
of Shareholders No. 1/2014 on Friday 4th April 2014 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower 118/1 Rama 6 Rd., Samsen Nai, Phayathai, 
Bangkok 10400. or on such date and at such other place as may be adjourned or changed. 

……………………………………………………………………. 
 

 วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 
                    Agenda..………..Subject ………………………………………………… 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 
 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

  
วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 

                    Agenda…………Subject …………………………………………………. 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 
 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

  
วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 

                    Agenda …………Subject ………………………………………………… 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 
 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

 
วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 

                    Agenda…………Subject ………………………………………………… 
 □ (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he may deem appropriate. 
 □ (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

 
 



 
วาระท่ี..................เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ) 

 Agenda ………….To elect Directors (continues) 
   

 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:……………………………………....….. 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

 
 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:………………………………………...... 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

 
 
      ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:……………………………………....….. 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

 
   ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:………………………………………...... 

□ เห็นดว้ย…………….…เสียง    □ ไม่เห็นดว้ย …………….…เสียง    □ งดออกเสียง…………….…เสียง   
 Approve    Disapprove                       Abstain 

  
 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:…………………………………….....….. 
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