
หน�งส�อเสนอวาระ และ เสนอบ�คคลเพ��อเล�อกต��งเป�นกรรมการ
ในการประช�มผ��ถ�อห��น   SPG   ประจ&าป'   2566   ณ ว�นท'�   12   เมษ  ายน   2566  

ส0วนท'�   1    ช��อและท'�อย�0ผ��ถ�อห��นท'�เสนอ

(1) ข�าพเจ�านาย/นาง/นางสาว/อ��นๆ............................................................................................

บ�ตรประจ�าต�วประชาชน/อ��นๆ เลขท � .......................................................................................
    (พร�อมแนบส�าเนาหล�กฐาน)

เป'นผ)�ถ�อห+�น ของบร,ษ�ท สยามภ�ณฑ1กร+2ป จ�าก�ด (มหาชน) จ�านวน..............................................ห+�น

อย)4บ�านเลขท  .........ถนน............................ต�าบล/แขวง.........................อ�าเภอ/เขต.................

จ�งหว�ด...............................โทรศ�พท1.............................Email Address.................................
 
      (2) ข�าพเจ�านาย/นาง/นางสาว/อ��นๆ............................................................................................

บ�ตรประจ�าต�วประชาชน/อ��นๆ เลขท � .......................................................................................
     (พร�อมแนบส�าเนาหล�กฐาน)

เป'นผ)�ถ�อห+�น ของบร,ษ�ท สยามภ�ณฑ1กร+2ป จ�าก�ด (มหาชน) จ�านวน..............................................ห+�น

อย)4บ�านเลขท  .........ถนน............................ต�าบล/แขวง.........................อ�าเภอ/เขต.................

จ�งหว�ด...............................โทรศ�พท1.............................Email Address.................................
 
      (3) ข�าพเจ�านาย/นาง/นางสาว/อ��นๆ............................................................................................

บ�ตรประจ�าต�วประชาชน/อ��นๆ เลขท � .......................................................................................
     (พร�อมแนบส�าเนาหล�กฐาน)

เป'นผ)�ถ�อห+�น ของบร,ษ�ท สยามภ�ณฑ1กร+2ป จ�าก�ด (มหาชน) จ�านวน..............................................ห+�น

อย)4บ�านเลขท  .........ถนน............................ต�าบล/แขวง.........................อ�าเภอ/เขต.................

จ�งหว�ด...............................โทรศ�พท1.............................Email Address.................................

      (4) ข�าพเจ�านาย/นาง/นางสาว/อ��นๆ............................................................................................

บ�ตรประจ�าต�วประชาชน/อ��นๆ เลขท � .......................................................................................
     (พร�อมแนบส�าเนาหล�กฐาน)

เป'นผ)�ถ�อห+�น ของบร,ษ�ท สยามภ�ณฑ1กร+2ป จ�าก�ด (มหาชน) จ�านวน..............................................ห+�น

อย)4บ�านเลขท  .........ถนน............................ต�าบล/แขวง.........................อ�าเภอ/เขต.................

จ�งหว�ด...............................โทรศ�พท1.............................Email Address.................................

รวม..........คน รวมจ�านวนห+�นสาม�ญท�Fงส ,Fน ................................... ห+�น ค,ดเป'นส�ดส4วนร�อยละ ....... 
ของจ�านวนส,ทธ,ออกเส ยงท�Fงหมด



  ⃣    ส0วนท'�   2    วาระท'�ต�องการเสนอในการประช�มผ��ถ�อห��น SPG ประจ&าป' 2566

เร��อง .........................................................................................................................

ว�ตถ+ประสงค1       H⃣    เพ��อทราบ          H⃣    เพ��อพ,จารณา       H⃣    เพ��ออน+ม�ต,

ม เอกสารประกอบ      H    ม รวม.........หน�า       H    ไม4ม 

      เหต+ผล ความจ�าเป'น และข�อม)ลท �จ�าเป'นต4อการพ,จารณา: …..................................................

                ….............................................................................................................................

                ….............................................................................................................................

                ….............................................................................................................................

      ….............................................................................................................................

                ….............................................................................................................................
               

  ⃣    ส0วนท'�   3    เสนอช��อบ�คคลเพ��อพ3จารณาด&ารงต&าแหน0งกรรมการบร3ษ�ท SPG ประจ&าป' 2566

ข�าพเจ�าม ความประสงค1ขอเสนอช��อ 

นาย/นาง/นางสาว/อ��น ๆ ..................................................................อาย+ ........ ป  เป'น 
  ⃣    กรรมการ      ⃣   กรรมการอ,สระ          ⃣    กรรมการตรวจสอบ    ของบร,ษ�ท 
โดยม รายละเอ ยดเพ,�มเต,มตาม ส4วนท � 3.1 หน�งส�อย,นยอมให�เสนอช��อและร�บรองค+ณสมบ�ต, ของผ)�ถ)กเสนอเข�า
เป'นกรรมการ (กร+ณาแนบมาข�างท�าย)

ข�าพเจ�าขอร�บรองว4าข�อความข�างต�น จ�านวนการถ�อห+�นและเอกสารประกอบท�Fงหมดถ)กต�องเป'นจร,งท+กประการ 
รวมถNงข�าพเจ�า (ท+กคน) ขอร�บรองว4าจะข�าพเจ�า (ท+กคน) ม การถ�อครองห+�น (รวมก�น) เก,นกว4าร�อยละ 5 ของจ�านวน
ส,ทธ,ออกเส ยงท�Fงหมด ซN�งเป'นไปตามท �มาตรา 89/28 แห4งพระราชบ�ญญ�ต,หล�กทร�พย1และตลาดหล�กทร�พย1 พ.ศ. 2535 
ก�าหนด และเพ��อเป'นหล�กฐาน ข�าพเจ�าจNงได�ลงช��อไว�เป'นส�าค�ญ ท�Fงน F ข�าพเจ�า (ท+กคน)

     ลงช��อ ............................................. ผ)�ถ�อห+�น (1)     ลงช��อ .......................................... ผ)�ถ�อห+�น (2) 
 
            ( ...............................................)                        ( ............................................)

                  ว�นท � …….. /…….. /……..                                       ว�นท � …….. /…….. /……..
     

     ลงช��อ ............................................. ผ)�ถ�อห+�น (3)     ลงช��อ .......................................... ผ)�ถ�อห+�น (4) 
 
            ( ...............................................)                        ( ............................................)

                  ว�นท � …….. /…….. /……..                                       ว�นท � …….. /…….. /……..

 * กร+ณาส4งค�นบร,ษ�ทฯภายใน   20   ก+ม  ภาพ�นธ1     2566   *



ส0วนท'�   3.1    ค&าย3นยอมให�เสนอช��อและร�บรองค�ณสมบ�ต3ของผ��ถ�กเสนอเข�าเป�นกรรมการ SPG ประจ&าป' 2566

     1. ข�อม)ลท��วไป

นาย/นาง/นางสาว/อ��นๆ.................................นามสก+ล...............................อาย+.................ป    
                     

ส�ญชาต, ….............................บ�ตรประจ�าต�วประชาชน/อ��นๆเลขท � ….....................................
(พร�อมแนบส�าเนาหล�กฐาน)

     2. ท �อย)4ป�จจ+บ�นท �สามารถต,ดต4อได�

บ�านเลขท � ............. หม)4ท � ............. ถนน ............................. ต�าบล/แขวง.......................... 

อ�าเภอ/เขต ................................. จ�งหว�ด ............................... 

หมายเลขโทรศ�พท1ม�อถ�อ ........................ อ เมล1(ถ�าม ) ......................................................

     3. ข�อม)ลการศNกษาและอบรม ประสบการณ1ท�างาน และ ต�าแหน4งป�จจ+บ�น

ประว�ต,การศNกษาส)งส+ด …...............................................................................................
 (พร�อมแนบหล�กฐาน)

ประสบการณ1การท�างาน 3 ป ย�อนหล�ง
ป ต�าแหน4ง สถานท �ท�างาน

ป�จจ+บ�น
2564
2563
2562

     4. ส�ดส4วนการถ�อครองห+�นของบร,ษ�ท
          

การถ�อครองห+�นของบร,ษ�ท (รวมค)4สมรส บ+ตรท �ย�งไม4บรรล+น,ต,ภาวะ และน,ต,บ+คคลอ��นท �เก �ยวข�องท�Fงหมด)
          

รวม ….................................. ห+�น

     5. ความส�มพ�นธ1ก�บกรรมการผ)�บร,หาร ผ)�ถ�อห+�นใหญ4 ผ)�ม อ�านาจควบค+มของบร,ษ�ท (ถ�าม )

….............................................................................................................................….........

                
      ข�าพเจ�า นาย/นาง/นางสาว/อ��น ๆ ................................................................................. เป'นบ+คคลท �ได�
ร�บการเสนอช��อ เพ��อเข�าร�บการพ,จารณาเล�อกต�Fงเป'นกรรมการของบร,ษ�ท............................................................ 
ซN�งข�าพเจ�าย,นยอมและร�บทราบถNงการเสนอช��อในคร�Fงน F และขอร�บรองว4าข�อม)ลของข�าพเจ�าข�างต�นน Fถ)กต�อง ครบถ�วน 
และเอกสารหล�กฐานประกอบเพ,�มเต,มท �ย��นมาพร�อมน Fเป'นความจร,งท+กประการ ท�Fงน F ข�าพเจ�าย,นยอมให�บร,ษ�ทเป,ดเผย
ข�อม)ลหร�อเอกสารหล�กฐานด�งกล4าวของข�าพเจ�าได�

                      ลงช��อ ........................................................บ+คคลท �ได�ร�บการเสนอช��อ

(......................................................) 

ว�นท �......./.............../........... 

* แบบฟอร1ม   1   ใบต4อ   1   บ+คคล   /  กร+ณาส4งค�นบร,ษ�ทฯภายใน   20   ก+ม  ภาพ�นธ1     2566   *


