
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก  
Proxy Form A. 

 

…………………………………………. 
    

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

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.       ขอมอบฉนัทะให้ 
                    Do hereby appoint  

(1) ช่ือ............................................................................................…..อายุ …….…… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………  
ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั………………..…รหสัไปรษณีย…์……………………… 

        .....................................................................................................….. Age …….…… years Residing at ……...............………  
Road ……………… Sub-district …………..……... District......................................... Province………………..… Postal code ……….……................. 

(2) ช่ือ...........................................................................................…..อายุ …….…… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………  
ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั………………..…รหสัไปรษณีย…์……………………… 

     .....................................................................................................…. Age …….…… years Residing at ……………...............  
Road ……………… Sub-district …………..……... District......................................... Province………………..… Postal code ……….…...................... 

(3) ช่ือ............................................................................................…..อายุ …….…… ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………  
ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั………………..…รหสัไปรษณีย…์……………………… 

        .....................................................................................................…. Age …….…… years Residing at ……………..............  
Road ……………… Sub-district …………..……... District..................................... Province………………..… Postal code ……….……..................... 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัองัคารท่ี             
5 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารทิปโก ้เลขท่ี 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
Any one of them as my/our proxy to attend the meeting and to cast vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 to be held 
on Tuesday 5th January 2016 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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น  ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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 
                          ( ………………………….……….………… ) 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 

Baht 20 
is required 

 

  

 

 



 
หมายเหตุ: 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ
 ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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. ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมได ้ บริษทัฯ ขอเสนอใหน้ายปานเฉลิม สุธาธรรม หรือนายนิพนธ์ สุทธิมยั หรือนายนพพร เทพสิทธา หรือ        

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 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 4ท่านไม่มีส่วนไดเ้สียในการพิจารณาทุกวาระ  
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. Chainoi Puankosoom 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.  

 


