
                                                                                                                              
                                                          (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                              จ&งหว&ด                           
Road        Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                     Province
  
หร�อ มอบฉ&นทะให�กรรมการอ6สระ   
or Appoint  independent director name

ช .อ       □ 1. นายอ1าพล โหตระก�ตย�          หร อ      □ 2. นายไพร�นทร� วงษ�ว�นทน�ย�     หร อ
                                Mr. Ampol Hotrakitya                            Mr. Pairin Wongwantanee
                □ 3. นายสม�ต หรรษา *      หร อ      □ 4. นายช �ยว�ฒน� ด1ารงค�มงคลก<ล  * 
                                    Mr. Samit Hansa                                   Mr. Chaiwat Damrongmongkolkul 

* ได�ร&บการเสนอแต:งต&Xงกล&บมาดIารงตIาแหน:งเด6มในการประช�มคร&Xงน�X
* were nominated for re-appointment in this meeting.

เป>นผ��แทนของข�าพเจ�าเพ��อเข�าร:วมประช�มและออกเส�ยงลงคะแนนในท��ประช�มสาม&ญผ��ถ�อห��นประจIาป� 2566 ในว&นท�� 12 เมษายน 2566 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 2023 on 
April 12,2023 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�บรองรายงานการประช<มสาม�ญผ@�ถ อห<�นประจ1าป� 2565
Agenda Item 1 To consider  and approve the Minutes  of  the Annual  Ordinary General  Meeting of  the 

Shareholders for the year 2022.

□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�จารณาอน<ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก1าไรขาดท<นเบ]ดเสร]จ ประจ1าป� 2565 ส �น̂ส<ด ณ ว�นท�. 31 

ธ�นวาคม 2565
Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and 

Statement of comprehensive income for the fiscal year 2022 ending December 31, 2022.

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

วาระท�.   4   พ�จารณาอน<ม�ต�การจeายเง�นป�นผลประจ1าป� 2565
Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2022.

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

วาระท�.   5    พ�จารณาแตeงต�^งผ@�สอบบ�ญช�และก1าหนดคeาสอบบ�ญช�บร�ษ�ทประจ1าป� 2566
Agenda Item 5 To  consider  and  approve  the  appointment  of  the  Company's  auditors  and  fixing  the 

auditor’s remuneration for the fiscal year 2023.

□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�^งกรรมการแทนกรรมการท�.พ�นจากต1าแหนeงตามวาระ
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.Smith Hansa□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 Damrongmongkolkul□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 / Ms.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�จารณาก1าหนดคeาตอบแทนกรรมการประจ1าป� 2566
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2023.

□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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