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เขียนท่ี………………………………………………………………......................................
Written at
วันท่ี..…………………………... เดือน……………………………………. พ.ศ. …………………….
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................................................................................ สัญชาติ................................................................................................
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขท่ี........................................................ ถนน............................................................... ต าบล/แขวง....................................................................................................................
Reside at Road Tambol/Khwang
อ าเภอ/เขต.................................................................................. จังหวัด......................................................................... รหัสไปรษณีย์................................................................................
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม…………………………………………………………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………….................. เสียง ดังน้ี
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ………………………………………………………………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………......................................... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธ์ิ…………………………………………………………………... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ……………………………………………………………. . เสียง
Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) …………………………………………………………...................................................................... อายุ......................................... ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................................................
Age year, Resides at

ถนน............................................................................... ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต...............................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด............................................................................................... รหัสไปรษณีย์......................................................................................................... หรือ
Province Postal Code Or

(2) …………………………………………………………............................................................................ อายุ................................................... ปี อยู่บ้านเลขท่ี....................................................................
Age year, Resides at

ถนน................................................................................ ต าบล/แขวง................................................................................................ อ าเภอ/เขต................................................................................................
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด.................................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................................................................................................... หรือ
Province Postal Code Or

 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

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

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเช้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565
ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on
Friday, April 22, 2022 at 2.00 p.m., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2564
Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 22, 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2021

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 To approve the allocation of net profit and dividend payment from the operating results for the year 2021

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider the election of Directions in place of those retired by rotation.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 การแต่งต้ังกรรมการท้ังชุด

To elect directors as a whole

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain
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 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually

1) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ช่ือกรรมการ (Name)…………………………………………………………………………………………………..
 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจ าปี 2565

Agenda 6 To approve the directors' remuneration for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565

Agenda 7 To approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร

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.
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้า
ได้กระท าเองทุกประการ
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.

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
( )

ลงช่ือ / Signature ……………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

( )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข 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 B as enclosed.
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การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด(มหาชน)
Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 on Friday, April 22, 2022 at 2.00 p.m., through an electronic media
platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

ระเบียบวาระท่ี …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item …………………………………………………………………………………………………………………….

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item …………………………………………………………………………………………………………………….

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี …………………………………………………………………………………………………………………….
Agenda Item …………………………………………………………………………………………………………………….

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

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระท่ี พิจารณาแต่งต้ังกรรมการ (ต่อ)
Agenda Item To approve the appointment of directors (Continued)

1) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

2) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

3) ช่ือกรรมการ (Name)………………………………………………………………………………..

 เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Attachment to the Form of Proxy (Form B)
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