(ปปิดอากรแสตมปป์ 20 บาท)

บรปิษษัทจษัดเตรรียมใหห

หนษังสสอมอบฉษันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขขียนทขีที่
Written at

เลขทะเบขียนผผผู้ถอ
ถื หหผู้น
___________
Shareholders register no.

ววันทขีที่
Date

เดถือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ขผู้าพเจผู้า ___________________________________________________ สวัญชาตต_____________________
I/We
nationality
อยผยู่บผู้านเลขทขีที่ ___________________________________________________________________
Address
(2) เปป็นผผผู้ถอ
ถื หหผู้นของ บรตษวัท สยามภวัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากวัด (มหาชน) (“บรตษวัท”)
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
ทั้ รวม ___________________ หหผู้นและออกเสขียงลงคะแนนไดผู้ __________________
โดยถถือหหผู้นสามวัญจจานวนทวัทั้งสตน
Holding the ordinary share total amount of
shares and have the right to vote equal to
(3) ขอมอบฉวันทะใหผู้
Hereby appoint
ถนน
Road

อายห
age
ตจาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

จวังหววัด
Province

เสขียง
votes

ปขี
อยผยู่บผู้านเลขทขีที่
years , residing at
อจาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหวัสไปรษณขียฑ์
Postal Code

หรถือ
or

มอบฉวันทะใหผู้กรรมการอตสระ
ที่ ____________________________________________________________________________
ชถือ
Appoint independent director name
เปป็นผผแ
ผู้ ทนของขผู้าพเจผู้าเพถือ
ที่ เขผู้ารยู่วมประชหมและออกเสขียงลงคะแนนในทขีป
ที่ ระชหมสามวัญผผถ
ผู้ อ
ถื หหน
ผู้ ประจจาปขี 2561 ในววันทขีที่ 10 เมษายน 2561 เวลา
10:30 น. ณ หผู้องราชดจาเนตน โรงแรมรอยวัลปรตนซฑ์เซส เลขทขีที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ
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
April 10,2018 at 10:30 o’clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab
Bangkok.
(4) จจานวนคะแนนเสขียงทขีที่ขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบฉวันทะใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะในการเขผู้ารยู่วมประชหมและออกเสขียงลงคะแนนในครวัทั้งนขีทั้ ดวังนขีทั้
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as
follows:

□
□

ทั้ ทขีที่ขผู้าพเจผู้าถถือและมขีสท
ต ธตออกเสขียงลงคะแนนไดผู้ตามขผู้อ (2)
เทยู่ากวับจจานวนหหผู้นทวัทั้งสตน
equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)
บางสยู่วน คถือ
Partial

□

ต ธตออกเสขียงลงคะแนนไดผู้
หหผู้น และมขีสท
shares and have the right to vote

หหผู้นสามวัญ
ordinary share

รวมสตทธตออกเสขียงลงคะแนนทวัทั้งหมด
Totaling

เสขียง
votes
เสขียง
votes

(5) ขผู้าพเจผู้าขอมอบฉวันทะใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะออกเสขียงลงคะแนนแทนขผู้าพเจผู้าในการประชหมครวัทั้งนขีทั้ ดวังนขีทั้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

□
□

ต ธตพจ
(ก) ใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะมขีสท
ต ารณาและลงมตตแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทหกประการตามทขีที่เหป็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะออกเสขียงลงคะแนนตามความประสงคฑ์ของขผู้าพเจผู้า ดวังนขีทั้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระทรีที่ 1
Agenda Item 1

□เหป็นดผู้วย

Approve

พปิจารณารษับรองรายงานการประชชุมสามษัญผผหถสอหชุหนประจจาปรี 2560
To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the
Shareholders for the year 2017.

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes
หนหา 1

ส สชุ ด ณ วษั น ทรีที่ 31
พปิ จ ารณาอนชุ มษั ตปิ ง บแสดงฐานะการเงปิ น และงบกจา ไรขาดทชุ น เบบ็ ด เสรบ็ จ ประจจา ปรี 2560 สปิน
ธษันวาคม 2560
Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2017 ending December 31, 2017.
วาระทรีที่ 3

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทรีที่ 4

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

พปิจารณาอนชุมษัตปิการจจ่ายเงปินปษันผลประจจาปรี 2560

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2017.

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทรีที่ 5

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

พปิจารณาแตจ่งตษัสงผผหสอบบษัญชรีและกจาหนดคจ่าสอบบษัญชรีบรปิษษัทประจจาปรี 2561

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the

auditor’s remuneration for the fiscal year 2018.

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทรีที่ 6

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

พปิจารณาเลสอกตษัสงกรรมการแทนกรรมการทรีที่พหนจากตจาแหนจ่งตามวาระ

Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

□
□
□

6.1 นางอรศรขี ทตพยบหญทอง
Mrs.Orasri Thiphayaboonthong
เหป็นดผู้วย
เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
Approve
votes Disapprove
6.2 นายไพบผลยฑ์ จตตตตวาณตชยฑ์
Mr.Paiboon Jittivanich
เหป็นดผู้วย
เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
Approve
votes Disapprove
6.3 นางสาวปรางศตรต ทตพยบหญทอง
Miss Prangsiri Thiphayaboonthong
เหป็นดผู้วย
เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
Approve
votes Disapprove

□
□
□

วาระทรีที่ 7

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes
เสขียง
votes
เสขียง
votes

พปิจารณากจาหนดคจ่าตอบแทนกรรมการประจจาปรี 2561

Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2018.

□เหป็นดผู้วย

Approve

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

(6) คจาแถลงหรถือเอกสารหลวักฐานอถืที่น ๆ (ถผู้ามขี) ของผผผู้รวับมอบฉวันทะ
Other statements or evidences (if any) of the proxy
วั เจน หรถือในกรณขีทขีที่ทขีที่ประชหมมขีการ
(7) ในกรณขีทขีที่ขผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้ระบหความประสงคฑ์ในการออกเสขียงลงคะแนนในวาระใดไวผู้ หรถือระบหไวผู้ไมยู่ชด
พตจารณาหรถือลงมตตในเรถืที่องใดนอกเหนถือจากเรถืที่องทขีรที่ ะบหไวผู้ขผู้างตผู้น รวมถถึงกรณขีทขีที่มขีการแกผู้ไขเปลขีที่ยนแปลงหรถือเพตที่มเตตมขผู้อเทป็จจรตงประการใด
ต ธตพจ
ใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะมขีสท
ต ารณาและลงมตตแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทหกประการตามทขีที่เหป็นสมควร
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.
กตจการใดทขีผ
ที่ ผผู้รวับมอบฉวันทะไดผู้กระทจาไปในการประชหมนวัทั้น ใหผู้ถอ
ถื เสมถือนวยู่าขผู้าพเจผู้าไดผู้กระทจาเองทหกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(
ลงนาม/Signed
(

ผผผู้มอบฉวันทะ/Grantor
)

)

ผผผู้รวับมอบฉวันทะ/Proxy
หนหา 2

หมายเหตชุ/Remarks
1. ผผผู้ถอ
ถื หหผู้นทขีที่มอบฉวันทะจะตผู้องมอบฉวันทะใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะเพขียงรายเดขียวเปป็นผผผู้เขผู้าประชหมและออกเสขียงลงคะแนน ไมยู่สามารถแบยู่งแยกจจานวนหหผู้นใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะหลาย
คนเพถือ
ที่ แยกการลงคะแนนเสขียงไดผู้
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. ผผผู้ถอ
ถื หหผู้นจะมอบฉวันทะเทยู่ากวับจจานวนหหผู้นทขีที่ระบหไวผู้ในขผู้อ (2) หรถือจะมอบฉวันทะเพขียงบางสยู่วนนผู้อยกวยู่าจจานวนทขีที่ระบหไวผู้ในขผู้อ (2) กป็ไดผู้
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. ผผผู้รวับมอบฉวันทะสามารถแยกลงคะแนนเสขียงไดผู้ ทวัทั้งนขีทั้หากขผู้อความทขีที่ระบหมขีจจานวนเกตนกวยู่าทขีที่ระบหไวผู้ขผู้างตผู้นกป็สามารถระบหเพตที่มเตตมไดผู้ใน ใบประจจาตยู่อแบบหนวังสถือมอบฉวันทะ
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. วาระเลถือกตวัทั้งกรรมการสามารถเลถือกตวัทั้งกรรมการทวัทั้งชหดหรถือเลถือกตวัทั้งกรรมการบางราย ทวัทั้งนขีทั้ ขผู้อบวังควับบรตษวัทกจาหนดไวผู้วยู่าในการเลถือกตวัทั้งกรรมการบางรายตามวาระทขีที่ 6 ขผู้าง
ต ธตออกเสขียง เลถือกตวัทั้งกรรมการแตยู่ละรายในจจานวน
ตผู้น ผผผู้ถอ
ถื หหผู้นจะแบยู่งคะแนนเสขียงแกยู่ผผผู้หนถึที่งผผผู้ใดมากหรถือนผู้อยเพขียงใดไมยู่ไดผู้ กลยู่าวคถือ ผผถ
ผู้ ถือหหน
ผู้ ตผู้องแบยู่งคะแนนเสขียงทขีที่มขีสท
ทขีที่เทยู่าๆกวัน
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. กรณขีหากมขีขอ
ผู้ กจาหนดหรถือขผู้อบวังควับใดกจาหนดใหผู้ผรผผู้ บ
วั มอบฉวันทะตผู้องแถลงหรถือแสดงเอกสารหลวักฐานอถืน
ที่ ใด เชยู่น กรณขีผรผผู้ บ
วั มอบฉวันทะเปป็นผผม
ผู้ ส
ขี วยู่ นไดผู้เสขียในกตจการเรถือ
ที่ งใดทขีไที่ ดผู้
เขผู้ารยู่วมประชหมและออกเสขียงลงคะแนนกป็สามารถแถลงหรถือแสดงเอกสารหลวักฐานโดยระบหไวผู้ในขผู้อ (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).

1.

2.

ปิ ธปิเขหารจ่วมประชชุม
เอกสารหรสอหลษักฐานแสดงความเปบ็นผผหถสอหชุหนหรสอผผหแทนของผผหถสอหชุหนทรีที่มรีส ท
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting
บชุคคลธรรมดา/ Natural person
1.1 ผผหถสอหชุหนทรีที่มรีส ษัญชาตปิไทย/ Thai nationality
(1) บวัตรประจจาตวัวของผผผู้ถถือหหผู้น (บวัตรประจจาตวัวประชาชน หรถือบวัตรขผู้าราชการ หรถือบวัตรพนวักงานรวัฐวตสาหกตจ)
identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise
officer); or
(2) ในกรณขีมอบฉวันทะ สจาเนาบวัตรประจจาตวัวของผผผู้มอบอจานาจ และ บวัตรประจจาตวัวหรถือหนวังสถือเดตนทาง (กรณขีเปป็นชาวตยู่างประเทศ)
ของผผผู้รวับมอบอจานาจ
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 ผผหถสอหชุหนชาวตจ่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนวังสถือเดตนทางของผผผู้ถถือหหผู้น
passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณขีมอบฉวันทะ สจาเนาหนวังสถือเดตนทางของผผผู้มอบอจานาจ และบวัตรประจจาตวัวหรถือหนวังสถือเดตนทาง (กรณขีเปป็นชาวตยู่างประเทศ) ของผผผู้รวับมอบอจานาจ
in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
นปิตปิบชุคคล/ Juristic person
2.1 นปิตปิบชุคคลทรีที่จดทะเบรียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนวังสถือรวับรองนตตตบหคคล ออกใหผู้ไมยู่เกตน 30 ววัน โดยกรมทะเบขียนการคผู้า กระทรวงพาณตชยฑ์
corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
(ข) บวั ต รประจจา ตวั ว หรถื อ หนวั ง สถือ เดต น ทาง (กรณขี เ ปป็ น ชาวตยู่ า งประเทศ) ของกรรมการผผผู้ มขี อจา นาจทขีที่ ไ ดผู้ ล งนามในหนวั ง สถือ มอบฉวั น ทะพรผู้ อ มบวั ต รประจจา ตวั ว หรถื อ
หนวังสถือเดตนทาง (กรณขีเปป็นชาวตยู่างประเทศ) ของผผผู้รวับมอบฉวันทะ
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 นปิตปิบชุคคลทรีที่จดทะเบรียนในตจ่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนวังสถือรวับรองนตตตบหคคล
corporate affidavit; and
(ข) บวั ต รประจจา ตวั ว หรถื อ หนวั ง สถือ เดต น ทาง (กรณขี เ ปป็ น ชาวตยู่ า งประเทศ) ของกรรมการผผผู้ มขี อจา นาจทขีที่ ไ ดผู้ ล งนามในหนวั ง สถือ มอบฉวั น ทะพรผู้ อ มบวั ต รประจจา ตวั ว หรถื อ
หนวังสถือเดตนทาง (กรณขีเปป็นชาวตยู่างประเทศ) ของผผผู้รวับมอบฉวันทะ
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.

ที่ โดยโนตารขีพวับบลตค
ในกรณขีของสจาเนาเอกสารจะตผู้องมขีการรวับรองสจาเนาถผกตผู้อง และหากเปป็นเอกสารทขีที่จวัดทจาขถึทั้นในตยู่างประเทศ ควรมขีการรวับรองลายมถือชถือ
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.
ผผถ
ผู้ ถือหหน
ผู้ หรถือผผรผู้ วับมอบฉวันทะสามารถลงทะเบขียน และยถืที่นเอกสารหรถือหลวักฐานเพถือ
ที่ การตรวจสอบ ณ สถานทขีที่ประชหมไดผู้ตวัทั้งแตยู่ เวลา 09.00 น. ของววันทขีที่ 10 เมษายน
2561 เปป็นตผู้นไป
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 April
10, 2018.
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ใบประจจาตจ่อแบบหนษังสสอมอบฉษันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉวันทะในฐานะเปป็นผผผู้ถถือหหผู้นของ บรตษวัท สยามภวัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากวัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited.
ในการประชหมสามวัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปขี 2561 ในววันทขีที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ หผู้องราชดจาเนตน โรงแรมรอยวัลปรตนซฑ์เซส
เลขทขีที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2016 on April 10, 2018 at 10.30 o’clock at the
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

วาระทขีที่
Agenda

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทขีที่
Agenda

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทขีที่
Agenda

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทขีที่
Agenda

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทขีที่
Agenda

□เหป็นดผู้วย

Approve

เรถืที่อง
Re:

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

เรถืที่อง
Re:

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

เรถืที่อง
Re:

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

เรถืที่อง
Re:

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

เรถืที่อง
Re:

□

เสขียง  ไมยู่เหป็นดผู้วย
votes Disapprove

□

เสขียง
งดออกเสขียง
votes Abstain

เสขียง
votes

ขผู้าพเจผู้าขอรวับรองวยู่า รายการในใบประจจาตยู่อหนวังสถือมอบฉวันทะถผกตผู้องบรตบผรณฑ์และเปป็นความจรตงทหกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/ Signed
ววันทขีที่/ Date

ผผผู้มอบฉวันทะ/ Grantor
(

)

ลงนาม/ Signed
ววันทขีที่/ Date

ผผผู้รวับมอบฉวันทะ/ Proxy
(

)
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