
                                                                                                                              (ป�ดอากรแสตมป� 20 บาท)
                             บร�ษ�ทจ�ดเตร�ยมให�

หน�งส อมอบฉ�นทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

                                เข�ยนท��                                
เลขทะเบ�ยนผ��ถ�อห��น ___________          Written at
Shareholders register no.

           ว&นท��            เด�อน                  พ.ศ.    
          Date               Month  Year

(1) ข�าพเจ�า ___________________________________________________  ส&ญชาต6_____________________ 
     I/We                nationality         
     อย�:บ�านเลขท�� ___________________________________________________________________
     Address

(2) เป>นผ��ถ�อห��นของ บร6ษ&ท สยามภ&ณฑFกร�Hป จIาก&ด (มหาชน) (“บร6ษ&ท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
      โดยถ�อห��นสาม&ญจIานวนท&Xงส 6Xนรวม ___________________ ห��นและออกเส�ยงลงคะแนนได� __________________ เส�ยง       Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes
 
(3) ขอมอบฉ&นทะให�                                                   อาย�                       ป�         อย�:บ�านเลขท��                        
     Hereby appoint age        years ,  residing at

ถนน                                  ตIาบล/แขวง                                                อIาเภอ/เขต                               
Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet
  

จ&งหว&ด                                                  รห&สไปรษณ�ยF                                                หร�อ
Province    Postal Code or
      มอบฉ&นทะให�กรรมการอ6สระ
 ช��อ____________________________________________________________________________
     Appoint  independent director name   

เป>นผ��แทนของข�าพเจ�าเพ��อเข�าร:วมประช�มและออกเส�ยงลงคะแนนในท��ประช�มสาม&ญผ��ถ�อห��น ประจIาป� 2560 ในว&นท�� 29 ม�นาคม 2560 เวลา 
10:30 น. ณ ห�องราชดIาเน6น โรงแรมรอย&ลปร6นซFเซส เลขท�� 269 ถนนหลานหลวง เขตป�อมปราบ กร�งเทพฯ 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2017 on 
29 March 2017 at 10:30 o’clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab 
Bangkok.

(4) จIานวนคะแนนเส�ยงท��ข�าพเจ�าได�มอบฉ&นทะให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะในการเข�าร:วมประช�มและออกเส �ยงลงคะแนนในคร&Xงน�X ด&งน�X
    The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as 
follows:

□ เท:าก&บจIานวนห��นท&Xงส 6Xนท��ข�าพเจ�าถ�อและม�ส 6ทธ6ออกเส�ยงลงคะแนนได�ตามข�อ (2)
     equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

□ บางส:วน ค�อ □ ห��นสาม&ญ                                 ห��น และม�ส 6ทธ6ออกเส�ยงลงคะแนนได�                                       เส�ยง
      Partial            ordinary share shares and have the right to vote                     votes

                 รวมส6ทธ6ออกเส�ยงลงคะแนนท&Xงหมด                                                                          เส�ยง
      Totaling              votes 

(5) ข�าพเจ�าขอมอบฉ&นทะให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะออกเส�ยงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประช�มคร&Xงน�X ด&งน�X
      In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

□  (ก) ให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะม�ส 6ทธ6พ6จารณาและลงมต6แทนข�าพเจ�าได�ท�กประการตามท��เห>นสมควร
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□   (ข) ให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะออกเส�ยงลงคะแนนตามความประสงคFของข�าพเจ�า ด&งน�X
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระท�.   1  พ�จารณาร�บรองรายงานการประช3มสาม�ญผ6�ถ อห3�นประจ8าป� 2559
Agenda Item 1 To consider  and approve the Minutes  of  the Annual  Ordinary General  Meeting of  the 

Shareholders for the year 2016.

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes
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วาระท�.   3    พ�จารณาอน3ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก8าไรขาดท3นเบVดเสรVจ ประจ8าป� 2559 ส �Wนส3ด ณ ว�นท�. 31 
ธ�นวาคม 2559

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and 
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2016 ending December 31, 2016.

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท�.   4   พ�จารณาอน3ม�ต�การจ`ายเง�นป�นผลประจ8าป� 2559
Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2016.

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท�.   5    พ�จารณาแต`งต�Wงผ6�สอบบ�ญช�และก8าหนดค`าสอบบ�ญช�บร�ษ�ทประจ8าป� 2560
Agenda Item 5 To  consider  and  approve  the  appointment  of  the  Company's  auditors  and  fixing  the 

auditor’s remuneration for the fiscal year 2017.

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท�.   6  พ�จารณาเล อกต�Wงกรรมการแทนกรรมการท�.พ�นจากต8าแหน`งตามวาระ
Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายอด6ศร โรจตระการ
Mr.Addisorn Rotrakarn□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes
6.2 นายสม6ต หรรษา

Mr.Samit Hunsa□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

6.3 นายช&ยว&ฒนF ดIารงคFมงคลก�ล
Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes
6.4 นางสาวด�ษฎ� โรจตระการ

Miss Dusadee Rotrakarn□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท�.   7  พ�จารณาก8าหนดค`าตอบแทนกรรมการประจ8าป� 2560
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2017.

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

(6) คIาแถลงหร�อเอกสารหล&กฐานอ��น ๆ (ถ�าม�) ของผ��ร&บมอบฉ&นทะ                                                                           
     Other statements or evidences (if any) of the proxy
(7) ในกรณ�ท��ข�าพเจ�าไม:ได�ระบ�ความประสงคFในการออกเส�ยงลงคะแนนในวาระใดไว� หร�อระบ�ไว�ไม:ช&ดเจน หร�อในกรณ�ท��ท��ประช�มม�การ
พ6จารณาหร�อลงมต6ในเร��องใดนอกเหน�อจากเร��องท��ระบ�ไว�ข�างต�น รวมถ|งกรณ�ท��ม�การแก�ไขเปล��ยนแปลงหร�อเพ6�มเต6มข�อเท>จจร6งประการใด 
ให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะม�ส 6ทธ6พ6จารณาและลงมต6แทนข�าพเจ�าได�ท�กประการตามท��เห>นสมควร
      In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects.
     ก6จการใดท��ผ��ร&บมอบฉ&นทะได�กระทIาไปในการประช�มน&Xน ให�ถ�อเสม�อนว:าข�าพเจ�าได�กระทIาเองท�กประการ
     Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed                                                            ผ��มอบฉ&นทะ/Grantor
                                                       (                                 )

ลงนาม/Signed                                                          ผ��ร&บมอบฉ&นทะ/Proxy
                                                       (                           )
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หมายเหต3  /Remarks  
1. ผ��ถ�อห��นท��มอบฉ&นทะจะต�องมอบฉ&นทะให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะเพ�ยงรายเด�ยวเป>นผ��เข�าประช�มและออกเส �ยงลงคะแนน ไม:สามารถแบ:งแยกจIานวนห��นให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะหลาย

คนเพ��อแยกการลงคะแนนเส�ยงได�
       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. ผ��ถ�อห��นจะมอบฉ&นทะเท:าก&บจIานวนห��นท��ระบ�ไว�ในข�อ (2) หร�อจะมอบฉ&นทะเพ�ยงบางส:วนน�อยกว:าจIานวนท��ระบ�ไว�ในข�อ (2) ก>ได�
       The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those 
       specified in Clause (2) to the proxy.
3. ผ��ร&บมอบฉ&นทะสามารถแยกลงคะแนนเส�ยงได� ท&Xงน�Xหากข�อความท��ระบ�ม�จIานวนเก6นกว:าท��ระบ�ไว�ข�างต�นก>สามารถระบ�เพ6�มเต6มได�ใน  ใบประจIาต:อแบบหน&งส �อมอบฉ&นทะ

ตามแนบ
        The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of  the  proxy  form. 
4. วาระเล�อกต&Xงกรรมการสามารถเล�อกต&Xงกรรมการท&Xงช�ดหร�อเล�อกต&Xงกรรมการบางราย ท&Xงน�X ข�อบ&งค&บบร6ษ&ทกIาหนดไว�ว:าในการเล�อกต&Xงกรรมการบางรายตามวาระท�� 6 ข�าง

ต�น ผ��ถ�อห��นจะแบ:งคะแนนเส�ยงแก:ผ��หน|�งผ��ใดมากหร�อน�อยเพ�ยงใดไม:ได� กล:าวค�อ ผ��ถ�อห��นต�องแบ:งคะแนนเส�ยงท��ม�ส 6ทธ6ออกเส�ยง เล�อกต&Xงกรรมการแต:ละรายในจIานวน
ท��เท:าๆก&น

       For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.  While the Company’s Articles of Association specify 
       that the shareholder may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 6 above unequally.  In other words, the shareholder must divide 
       the votes equally to each director he/she wishes to vote for.
5. กรณ�หากม�ข�อกIาหนดหร�อข�อบ&งค&บใดกIาหนดให�ผ��ร&บมอบฉ&นทะต�องแถลงหร�อแสดงเอกสารหล&กฐานอ��นใด เช:น กรณ�ผ��ร&บมอบฉ&นทะเป>นผ��ม�ส:วนได�เส�ยในก6จการเร��องใดท��ได�

เข�าร:วมประช�มและออกเส�ยงลงคะแนนก>สามารถแถลงหร�อแสดงเอกสารหล&กฐานโดยระบ�ไว�ในข�อ (6)   
       If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in 
       any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (6).

เ  อกสารหร อหล�กฐานแสดงความเปVนผ6�ถ อห3�นหร อผ6�แทนของผ6�ถ อห3�นท�.ม�ส �ทธ�เข�าร̀วมประช3ม  
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting
1. บ3คคลธรรมดา  / Natural person  

1.1 ผ6�ถ อห3�นท�.ม�ส �ญชาต�ไทย/ Thai nationality
(1) บ&ตรประจIาต&วของผ��ถ�อห��น (บ&ตรประจIาต&วประชาชน หร�อบ&ตรข�าราชการ หร�อบ&ตรพน&กงานร&ฐว6สาหก6จ)

identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise 
officer); or

(2) ในกรณ�มอบฉ&นทะ สIาเนาบ&ตรประจIาต&วของผ��มอบอIานาจ และ บ&ตรประจIาต&วหร�อหน&งส�อเด6นทาง (กรณ�เป>นชาวต:างประเทศ) 
 ของผ��ร&บมอบอIานาจ
in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผ6�ถ อห3�นชาวต`างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หน&งส�อเด6นทางของผ��ถ�อห��น

passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณ�มอบฉ&นทะ สIาเนาหน&งส�อเด6นทางของผ��มอบอIานาจ และบ&ตรประจIาต&วหร�อหน&งส�อเด6นทาง (กรณ�เป>นชาวต:างประเทศ) ของผ��ร&บมอบอIานาจ

in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of  the proxy.
2. น�ต�บ3คคล  / Juristic person  

2.1 น�ต�บ3คคลท�.จดทะเบ�ยนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หน&งส�อร&บรองน6ต6บ�คคล ออกให�ไม:เก6น 30 ว&น โดยกรมทะเบ�ยนการค�า กระทรวงพาณ6ชยF 

corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
(ข) บ&ตรประจIาต&วหร�อหน&งส�อเด6นทาง (กรณ�เป>นชาวต:างประเทศ) ของกรรมการผ��ม�อIานาจท��ได�ลงนามในหน&งส�อมอบฉ&นทะพร�อมบ&ตรประจIาต&วหร�อ

หน&งส�อเด6นทาง (กรณ�เป>นชาวต:างประเทศ) ของผ��ร&บมอบฉ&นทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card  
or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 น�ต�บ3คคลท�.จดทะเบ�ยนในต`างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หน&งส�อร&บรองน6ต6บ�คคล

corporate affidavit; and
(ข) บ&ตรประจIาต&วหร�อหน&งส�อเด6นทาง (กรณ�เป>นชาวต:างประเทศ) ของกรรมการผ��ม�อIานาจท��ได�ลงนามในหน&งส�อมอบฉ&นทะพร�อมบ&ตรประจIาต&วหร�อ

หน&งส�อเด6นทาง (กรณ�เป>นชาวต:างประเทศ) ของผ��ร&บมอบฉ&นทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card  
or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณ�ของสIาเนาเอกสารจะต�องม�การร&บรองสIาเนาถ�กต�อง และหากเป>นเอกสารท��จ&ดทIาข|Xนในต:างประเทศ ควรม�การร&บรองลายม�อช ��อโดยโนตาร�พ&บบล6ค
A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such  

documents or evidence should be notarized by a notary public.
ผ��ถ�อห��นหร�อผ��ร&บมอบฉ&นทะสามารถลงทะเบ�ยน และย��นเอกสารหร�อหล&กฐานเพ��อการตรวจสอบ ณ สถานท��ประช�มได�ต&Xงแต: เวลา 09.00 น. ของว&นท�� 29 ม�นาคม 

2560 เป>นต�นไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o’clock on 29 

March 2017.
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ใบประจ8าต`อแบบหน�งส  อมอบฉ�นทะ
Supplemental Proxy Form

     การมอบฉ&นทะในฐานะเป>นผ��ถ�อห��นของ บร6ษ&ท สยามภ&ณฑFกร�Hป จIาก&ด (มหาชน)
     The proxy is granted by a shareholder of Siam  Pan Group Public Company Limited.

     ในการประช�มสาม&ญผ��ถ�อห��นประจIาป� 2560 ในว&นท�� 29 ม�นาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห�องราฃดIาเน6น โรงแรมรอย&ลปร6นซFเซส
เลขท�� 269 ถนนหลานหลวง เขตป�อมปราบ กร�งเทพฯ 
      For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2016 on 29 March 2017 at 10.30 o’clock at the 
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

 
                                                    

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห>นด�วย                                เส�ยง □ไม:เห>นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

     ข�าพเจ�าขอร&บรองว:า รายการในใบประจIาต:อหน&งส�อมอบฉ&นทะถ�กต�องบร6บ�รณFและเป>นความจร6งท�กประการ
     I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

                                   ลงนาม/ Signed ผ��มอบฉ&นทะ/ Grantor
(                                                          )

                                           ว&นท��/ Date

                                   ลงนาม/ Signed ผ��ร&บมอบฉ&นทะ/ Proxy
(                                                           )

                                           ว&นท��/ Date
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