(ปปิดอากรแสตมปป์ 20 บาท)
บรปิษษัทจษัดเตรรียมใหห

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

เลขทะเบขียนผผผู้ถถือหหผู้น
___________
Shareholders register no.

ววันทขีที่
Date

เดถือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ขผู้าพเจผู้า ___________________________________________________ สวัญชาตต_____________________
I/We
nationality
อยผบ
ยู่ ผู้านเลขทขีที่ ___________________________________________________________________
Address
(2) เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นของ 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

□ 1. นายออาพล โหตระกปิตยป์

สช
ชอ

*

ปขี
อยผบ
ยู่ ผู้านเลขทขีที่
years , residing at

อจาเภอ/เขต
Amphur/Khet

หรถือ มอบฉวันทะใหผู้กรรมการอตสระ
or Appoint independent director name

จวังหววัด
Province

หรสอ

□ 2. นายไพรปินทรป์ วงษป์วษันทนรียป์ *

หรสอ

ษั ฒนป์ ดอารงคป์มงคลกกุล
□ 4. นายชยวษั

□ 3. นายสมปิต หรรษา

เสขียง
votes

หรสอ

*ไดผู้รบ
วั การเสนอแตยู่งตวังทั้ กลวับมาดจารงตจาแหนยู่งเดตมในการประชหมครวังทั้ นขีทั้

เปป็นผผแ
ผู้ ทนของขผู้าพเจผู้าเพถือ
ที่ เขผู้ารยู่วมประชหมและออกเสขียงลงคะแนนในทขีป
ที่ ระชหมสามวัญผผถ
ผู้ อ
ถื หหน
ผู้ ประจจาปขี 2565 ในววันทขีที่ 25 เมษายน 2565 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 2022 on
April 25,2022 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

เสขียง
votes

รวมสตทธตออกเสขียงลงคะแนนทวัทั้งหมด
Totaling

เสขียง
votes

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

□
□

ต ธตพตจารณาและลงมตตแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทก
(ก) ใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะมขีสท
ห ประการตามทขีที่เหป็นสมควร
(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:

วาระทรีช 1
Agenda Item 1

□เหป็นดผู้วย

Approve

พปิจารณารษับรองรายงานการประชกุมสามษัญผผหถสอหกุหนประจอาปรี 2564
To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the
Shareholders for the year 2021.
เสขียง
votes

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove
-1-

□ งดออกเสขียง
Abstain

เสขียง
votes

ส สกุ ด ณ วษั น ทรีช 31
พปิ จ ารณาอนกุ มษั ตปิ ง บแสดงฐานะการเงปิ น และงบกอา ไรขาดทกุ น เบบ็ ด เสรบ็ จ ประจอา ปรี 2564 สปิน
ธษันวาคม 2564
Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2020 ending December 31, 2021.
วาระทรีช 3

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทรีช 4

เสขียง
votes

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove

□ งดออกเสขียง
Abstain

เสขียง
votes

พปิจารณาอนกุมษัตปิการจจ่ายเงปินปษันผลประจอาปรี 2564

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2021.

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทรีช 5

เสขียง
votes

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove

□ งดออกเสขียง
Abstain

เสขียง
votes

พปิจารณาแตจ่งตษัสงผผหสอบบษัญชรีและกอาหนดคจ่าสอบบษัญชรีบรปิษษัทประจอาปรี 2565

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

auditor’s remuneration for the fiscal year 2022.

□เหป็นดผู้วย

Approve

วาระทรีช 6

เสขียง
votes

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove

□ งดออกเสขียง
Abstain

เสขียง
votes

พปิจารณาเลสอกตษัสงกรรมการแทนกรรมการทรีชพหนจากตอาแหนจ่งตามวาระ

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

□
□
□

6.1 นายไพรตนทรฑ์ วงษฑ์ววันทนขียฑ์
Mr.Pairin Wongwantanee
เหป็นดผู้วย
เสขียง
Approve
votes
6.2 นายอจาพล โหตระกตตยฑ์
Mr.Ampol Hotrakitya
เหป็นดผู้วย
เสขียง
Approve
votes
6.3 นายมหข โรจตระการ
Mr.Muk Rotrakarn
เหป็นดผู้วย
เสขียง
Approve
votes

วาระทรีช 7

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove

□ งดออกเสขียง
Abstain

□ งดออกเสขียง
Abstain

□ งดออกเสขียง
Abstain

เสขียง
votes

เสขียง
votes
เสขียง
votes

พปิจารณากอาหนดคจ่าตอบแทนกรรมการประจอาปรี 2565

Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2022.

□เหป็นดผู้วย

Approve

เสขียง
votes

□ไมยู่เหป็นดผู้วย

เสขียง
votes

Disapprove

□ งดออกเสขียง
Abstain

เสขียง
votes

(6) คจาแถลงหรถือเอกสารหลวักฐานอถืที่น ๆ (ถผู้ามขี) ของผผผู้รวับมอบฉวันทะ
Other statements or evidences (if any) of the proxy
วั เจน หรถือในกรณขีทท
(7) ในกรณขีทข
ขีที่ ผู้าพเจผู้าไมยู่ไดผู้ระบหความประสงคฑ์ในการออกเสขียงลงคะแนนในวาระใดไวผู้ หรถือระบหไวผู้ไมยู่ชด
ขีที่ ขีที่ประชหมมขีการ
พตจารณาหรถือลงมตตในเรถืที่องใดนอกเหนถือจากเรถือ
ที่ งทขีที่ระบหไวผู้ขผู้างตผู้น รวมถถึงกรณขีทขีที่มก
ขี ารแกผู้ไขเปลขีที่ยนแปลงหรถือเพตที่มเตตมขผู้อเทป็จจรตงประการใด
ต ธตพตจารณาและลงมตตแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทก
ใหผู้ผผผู้รวับมอบฉวันทะมขีสท
ห ประการตามทขีที่เหป็นสมควร
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.
กตจการใดทขีที่ผผผู้รวับมอบฉวันทะไดผู้กระทจาไปในการประชหมนวัทั้น 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
(

ผผผู้มอบฉวันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผผผู้รวับมอบฉวันทะ/Proxy
)
-2-

