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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
Proxy Form C

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น)
(For the Shareholder who is specified in the register as a foreign investor and
has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุน้ ...............................................................
Shareholder registration number

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
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) …………………………………………………………….
As the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้นรวม……………………………………………………….
holding the total amount of
หุน้ สามัญ…………………………………………………………………….
Ordinary share
หุน้ บุริมสิทธิ์………………………………………………………………...
Preference share

หุน้
shares
หุน้
shares
หุน้
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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทาเครือ่ งหมาย
P ที่ * 1. ระบุชื่อผูร้ ับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark P at * 1. and give
the details of proxy (proxies).

.
 1. ชื่อ .......................................................................อายุ ................................ปี อยูบ่ ้านเลขที่ ................................
Name
Age
years Reside at
ถนน ................................................
ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ ...............................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................
.
.
Province
Postal Code
หรือ/Or

.

ชื่อ .......................................................................
อายุ ................................ปี อยูบ่ ้านเลขที่ ................................
.
Name
Age
years Reside at
ถนน ................................................
ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ ...............................................
.
Road
Tambol/Khwang
Amphur/Khet
จังหวัด ............................................
รหัสไปรษณีย์ .........................................
.
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons
กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทาเครือ่ งหมาย
P ที่ * 2. และเลือกกรรมการอิสระ
If you make proxy by choosing No.2,
please mark P at * 2. and choose
of these independent directors

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint of the following Independent Directors of Company

 นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonkrong (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ
ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)
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เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่ เช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

 หุน้ สามัญ…………………………………………………………………... หุน้

Ordinary share
shares
 หุน้ บุริมสิทธิ์……………………………………………………………….. หุน้
Preference share
shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………………………. . เสียง
and are entitled to vote equal to
votes
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………….
. เสียง
and are entitled to vote equal to
votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:
วาระที่ 1
Agenda 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2561
To certify the drafted minutes of The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
To certify the Company's 2018 operating results.

วาระที่ 3
Agenda 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรเพือ่ จ่ายเงินปันผล
To approve the dividend payment for the Company's 2018 operating results.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
วาระที่ 5
Agenda 5

 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณาเลือกตัง้ บุคคลเพือ่ เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually
นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ | Mr.Worawit Weeraborwornpong
1) ชื่อกรรมการ (Name)……………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

2)

นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ | Miss Patcharawadee Weeraborwornpong
ชื่อกรรมการ (Name)……………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

3)

นายหาญ เชี่ยวชาญ | Mr.Harn Chiocharn
ชื่อกรรมการ (Name)……………………………………………………………………………………………………………………
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจาปี 2562
To approve the 2019 annual remuneration of the Company's Directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
(ข)
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
To approve the 2019 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 32
To consider and approve the amendment to Article 25 and 32 of the Company’s Article of Association

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 9
Agenda 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other business ( if any )

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลง
คะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the
shareholder.
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other
than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the
matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระทาเองทุกประการ
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except
for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
(
)
ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(
)
ลงชื่อ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(
)
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หมายเหตุ / Remark
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุน้ ที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็น
ผู้รับฝาก และดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy from are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุน้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attend this meeting
and cast votes
3. 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the
Regular Continued Proxy Form C as enclosed.
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ค
Enclosure 7 C

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Attachment to the Form of Proxy (Form C)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
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
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.
--------------------------------------------------วาระที่ …………………
Agenda No

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
(ข)
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …………………
Agenda No

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
วาระที่ …………………
Agenda No

 งดออกเสียง / Abstain

เรื่อง ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Re :

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
(ข)
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove
 งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …………………
Agenda No

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ
Re : The election of Directors
1)
2)
3)
4)

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve
 ไม่เห็นด้วย / Disapprove

 งดออกเสียง / Abstain
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