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แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Form of Proxy, Form B. 

. 
 

เขียนที่ ……………………………………………….  
  Made at      

วันที่ …..……..เดือน…………..…..พ.ศ…………… 
      Date ……...…Month ………....…Year………….. 
 
1. ขาพเจา……………………….....สัญชาติ...............................อยูบานเลขที.่......................................ถนน……………… 

I/We………………...……..........nationality………………....residing/located at No……..……..…Road…….……..... 
ตําบล/แขวง…………………......อําเภอ/เขต………………….จังหวัด……………….……….รหัสไปรษณีย…...……........ 
Sub-district……………………..District……………...……...Province…….………………..Postal Code…………..…. 
 

2. เปนผูถือหุนของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..........................หุน และออกเสียง
ลงคะแนนไดเทากับ..................................................เสียง ดังนี้ 
Being the shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited, holding..........………….... shares and can 
vote.....................................................................voices as follows: 

 หุนสามญั …………………………….……....หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…........................เสียง 
         Common stock ………………...…….........shares,  can vote …............................................……voices  
            หุนบุริมสิทธิ …....................................…....หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ..........................เสียง 
 Preferred stock ………………...…………..shares,  can vote ………………….…………..............voices 
 
3.  ขอมอบฉันทะให  
    Do hereby appoint  

(1) ช่ือ...........................................................................อายุ……………..ป อยูบานเลขที…่…………………..  
    ถนน……….......…ตําบล/แขวง………....อําเภอ/เขต....................จังหวัด……...…รหัสไปรษณีย……….หรือ 

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

(2) ช่ือ...........................................................................อายุ……………..ป อยูบานเลขที…่…………………..  
    ถนน……….......…ตําบล/แขวง………....อําเภอ/เขต....................จังหวัด……...…รหัสไปรษณีย……….หรือ 

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

(3) ช่ือ...........................................................................อายุ……………..ป อยูบานเลขที…่…………………..  
    ถนน……….......…ตําบล/แขวง………....อําเภอ/เขต....................จังหวัด……...…รหัสไปรษณีย………....... 

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

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปคร้ังที่ 1/2556 ในวันท่ี 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานใหญหองประชุมใหญ ช้ัน 5 อาคารทิปโก 
เลขที่ 118/1 ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
 
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 the Shareholders No. 1/2013 to be held on 5th April 2013 at 10.00 a.m., at the 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. 

ปดอากร
แสตมป 
20 บาท 

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

วาระที่ 1.   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 
Agenda 1.   To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2012 

□  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
□  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

   □ เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที่ 2.   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯประจําป 2555 
Agenda 2.   To acknowledge the Company’s performance for the year 2012 
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

 □ เห็นดวย    □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที่ 3.   พิจารณาและอนุมัติงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบแลว ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
Agenda 3.   To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31st December 2012 
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

   □ เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
 Approve   Disapprove Abstain 
 
 

วาระที่ 4.   พิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและจําหนายทรัพยสินประจําป 2556 
Agenda 4.   To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2013 
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

 □ เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 
 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 6 / Enclosure 6

วาระที่ 5.   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผลสําหรับป 2555 
Agenda 5.   To consider and approve the allocation of profit and omission of dividend payments for the year 2012 
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

   □ เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

 
 

วาระที่ 6.   พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจาํป 2556 
Agenda 6. To consider and approve the appointment of auditors and auditing fees for the year 2013 
 

 6.1  พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2556 
 6.1  To consider and approve the appointment of auditors for the year 2013 

 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

□  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 
 

 6.2  พิจารณาและอนุมัติคาสอบบญัชีประจําป 2556 
 6.2  To consider and approve the audit fee for the year 2013  
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

□  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

 
 
วาระที่ 7.   พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจําป 2556 
Agenda 7.   To consider and approve remuneration for all members of the Board of Directors and its sub- 

committees for 2013 
 
7.1 คาตอบแทนแบบคงท่ีของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในป 2556 

    7.1  Fixed remuneration for all the members of the Board of Directors and its sub-committees  
 for 2013 
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
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 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
  -  พิจารณากําหนดคาตอบแทนประธานกรรมการบริษัท 

 To approve the annual remuneration to Chairperson of the Board 
□  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove Abstain 
  -  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
 To approve the annual remuneration to member of the Board of Directors 

  □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

-  พิจารณากําหนดคาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 
  To approve the annual remuneration to Chairman of Audit Committee  

  □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

 -  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
     To approve the annual remuneration to member of Audit Committee  

  □  เหน็ดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

  -  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
To approve the annual remuneration to member of Nomination and Remuneration  
Committee  

  □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

  
 7.2  คาตอบแทนแบบผันแปรแกกรรมการบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานในป 2556  
 7.2  Variable remuneration for all the members of the Board of Directors for the performance of 2013 

 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
   □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove                  Abstain 
 
 
วาระที่ 8.    พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 
Agenda 8.  To consider and approve election of Directors to replace those who are retired by rotation 

 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
  -  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ นายแอรฟเว เลอบุค  

  To elect Director: Mr. Herv  Le Bouc 
  □  เห็นดวย   □  ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 
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 -  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ นายจาคส มารเซล ปาสตอร  
    To elect Director: Mr. Jacques Marcel Pastor 

  □  เห็นดวย   □  ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

 - พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ นายสิทธิลาภ ทรัพยสาคร 
   To elect Director: Mr. Sitilarb Supsakorn 

  □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 

 -  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการ นายชัยวัฒน ศรีวรรณวัฒน 
       To elect Director: Mr. Chaiwat Srivalwat 

  □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove Abstain 
 

 
วาระที่ 9. พิจารณาและอนุมัติโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดที่ 3 (ESOP-W3) 
Agenda 9. To consider and approve the Long Term Incentive Program grant #3 (ESOP-W3) to employees and  

Executive Directors 
   □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
□  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

   □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove                 Abstain 
 
 
วาระที่ 10.   พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,700,437,290 บาท เปนทุนจดทะเบียน 1,698,599,290 บาท โดยลดหุน

สามัญ จํานวน 183,800 หุน มูลคาที่ตราไว 10 บาท จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญงวดท่ี 1 และ 2 
(ESOP-W1, ESOP-W2) 

Agenda 10. To consider and approve reduction of the registered capital of Baht 1,700,437,290 to the new registered capital 
of Baht 1,698,599,290 through decreasing ordinary shares, reserved for the exercise of ESOP-W1 and ESOP-
W2, by 183,800 shares at the par value of Baht 10 each 

 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
   □  เห็นดวย   □  ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove                Abstain 
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วาระที่ 11.   พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

   □  เห็นดวย   □  ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
   Approve Disapprove              Abstain 
 
 
วาระที่ 12.   พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจํานวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

1,698,599,290 บาท เปนจํานวนทุนจดทะเบียนใหม 1,710,599,290 บาท โดยการจัดสรรหุนสามัญใหมจํานวน 
1,200,000 หุน สําหรับโครงการคาตอบแทนพนักงานระยะยาว มีมูลคาหุนละ 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 1,698,599,290 to the new registered 
capital of Baht 1,710,599,290 by issuing 1,200,000 new ordinary shares with par value of Baht 10 
each 

 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

   □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
   Approve Disapprove             Abstain 
 
 
วาระที่ 13.   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมจาํนวน 1,200,000 หุน มูลคาทีต่ราไวหุนละ 10 บาท เพ่ือรองรับ 
 การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในแผนคาตอบแทนพนักงานระยะยาว งวดท่ี 3 (ESOP-W3) 
Agenda 13.  To consider and approve the allocation of 1,200,000 new ordinary shares for ESOP-W3 at par 

value of Baht 10 per share under the Long Term Incentive Program 
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □  เห็นดวย  □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 14.   พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 
วาระที่ 15.   พิจารณาและอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัทฯ ขอ 9 (2) เร่ืองการถือหุนสามัญโดยคนตางดาว 
Agenda 15.  To consider and approve the amendment to Article 9 (2) of Articles of Association of the Company 

regarding foreign limits 
 □  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 □  (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □  (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

  □  เห็นดวย   □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 
 
วาระที่ 16.   เร่ืองอ่ืนๆ 
Agenda 16.  Other matters (if any) 
 
 
 
 
 
 
5.  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนนสียง

นั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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.  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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.  

 



บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำ�กัด (มห�ชน) 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำาดับที่ 6 / Enclosure 6

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมเวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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 ………………………………….…..ผูมอบฉันทะ/Appointer 
    ( ……………………….………..… )  
 
 

 
   ลงช่ือ/Signed………………………….……………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy  
                 ( ……………….…………..……… ) 

หมายเหตุ: 
1. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใน
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be 
specified by the Shareholder in the Annex to the Proxy Form enclosed. 

3. ในกรณีที่ทานไมสามารถสงผูแทนเขารวมประชุมได บริษัทฯขอเสนอใหนายปานเฉลิม สุธาธรรม หรือนายนิพนธ 
สุทธิมัย หรือนายนพพร เทพสิทธา หรือนายชายนอย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระของบริษัทฯเปนผูรับมอบฉันทะใน
การเขารวมประชุมแทน และสงกลับมายังบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน 
พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท +66 2273 6000 ตอ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คุณสุวลักษณ กันฉาย 
 
กรรมการอิสระท้ัง 4 ทาน ไมมีสวนไดเสียในการพิจารณาทุกวาระ 
 
 
In case of you do not have the Proxy on your behalf, the company would like to recommend to 
appoint 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 does not have any conflict of interest.  
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ประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ทิปโกแอสฟลท จํากัด (มหาชน) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 

คร้ังที่ 1/2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานใหญ หองประชุมใหญ ช้ัน 5 อาคารทิปโก เลขท่ี 118/1 
ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย  

Granting of power to a proxy as a shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited in respect of 
attending the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2013 to be held on 5th April 2013 at 10.00 a.m., 
at Auditorium on 5th floor, Head office, Tipco Tower 118/1 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
 □  เห็นดวย     □  ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 

    Approve Disapprove Abstain 
  

วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 
      Agenda…………Subject ………………………………………………………. 
 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 

    Approve Disapprove      Abstain 
  

วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 
      Agenda …………Subject ……………………………………………………… 
 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 □ (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) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี..................เร่ือง เลือกต้ังกรรมการ(ตอ) 
 Agenda ………….To elect Directors (continues) 

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

 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย      □  งดออกเสียง 
   Approve Disapprove      Abstain 

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

 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

 □ เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
     Approve Disapprove      Abstain 

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

 □   เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
Approve Disapprove      Abstain 

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

 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove      Abstain 

 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director: …………………………….…………....….. 
 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 

Approve Disapprove   Abstain 
 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director: …………………………….…………....….. 

 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

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

 □  เห็นดวย     □ ไมเห็นดวย □  งดออกเสียง 
Approve Disapprove      Abstain 




