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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่……………………………………………………………….....................................
.
Written at
วันที่..…………………………..
. เดือน……………………………………
. พ.ศ. …………………….
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................................................................................................
. สัญชาติ...............................................................................................
.
I / We
Nationality
อยูบ่ ้านเลขที.่ ......................................................
. ถนน..............................................................
. ตาบล/แขวง...................................................................................................................
.
Reside at
Road
Tambol/Khwang
อาเภอ/เขต.................................................................................
. จังหวัด........................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ ..............................................................................
.
Amphur/Khet
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม…………………………………………………………. หุน้
holding the total amount of
shares
หุน้ สามัญ………………………………………………………………….. หุน้
Ordinary share
shares
หุน้ บุริมสิทธิ์…………………………………………………………………..
. หุน้
Preference share
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังนี้
and are entitled to vote equal to
votes as follows:
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………........................................
. เสียง
and are entitled to vote equal to
votes
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
and are entitled to vote equal to
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(1) ………………………………………………………….....................................................................
. อายุ........................................
. ปี อยูบ่ ้านเลขที.่ ..........................................................
.
Age
year, Resides at
ถนน..............................................................................
. ตาบล/แขวง...............................................................................................
. อาเภอ/เขต..............................................................................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด..............................................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ .......................................................................................................
. หรือ
Province
Postal Code
Or
(2) …………………………………………………………...........................................................................
. อายุ..................................................
. ปี อยูบ่ ้านเลขที.่ ..................................................................
.
Age
year, Resides at
ถนน...............................................................................
. ตาบล/แขวง...............................................................................................
. อาเภอ/เขต...............................................................................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด...................................................................................................
. รหัสไปรษณีย.์ .............................................................................................................
. หรือ
Province
Postal Code
Or

*

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

*

นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonkrong
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพือ่ เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi,
Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ก
Enclosure 7 A
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….
ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………….
ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(
)
หมายเหตุ / Remark
ผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the
number of shares to several proxies to vote separately.
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