
                                                                                            
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.  วตัถปุระสงค์  
 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกับการด าเนิน
กิจการให้มากขึน้ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 
2.  คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น 
 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 150,000 หุ้น และเสนอ
มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
3.  หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิ 
 

 3.1 เร่ืองท่ีไมบ่รรจใุห้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 
 

  1)  เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการหรือ 
หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

  2)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท อย่างชดัเจน 

  3)  เร่ืองท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างมีนยัส าคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

  4)  เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
  5)  เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการได้ 
  6)  เร่ืองท่ีเสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาท่ีก าหนด    

7)  เอกสาร หลักฐาน เพ่ือประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้ น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
คลมุเครือ 

 
 3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 
 

1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท าหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ทางโทรสารหมายเลข 0-2080-8268 หรือ อีเมล์ของ
เลขานุการบริษัท ท่ี pasucha.s@somboon.co.th หรือ website ของบริษัทท่ี www.satpcl.co.th   
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมลงช่ือไว้ 
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 เป็นหลกัฐาน หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

 

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั เพ่ือให้มีคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบ
วาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) มายังบริษัท 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุม
มากกว่าหนึ่งเร่ือง ผู้ ถือหุ้ นต้องกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการพร้อม
หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

4) เลขานกุารบริษัท เป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 

5) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 17 
มกราคม 2563 โดยหากผู้ ถือหุ้นไมด่ าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 30 
มกราคม 2563 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยุดนัน้) เลขานุการบริษัท จะส่ง
หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

 

6) เร่ืองท่ีเสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น เลขานกุารบริษัท จะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้น เพ่ือ
ทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 

 

7) เร่ืองท่ีไมเ่ข้าข่ายตามข้อ 3.1 เลขานกุารบริษัท จะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุเดือน
กมุภาพนัธ์ 2563 

 

8) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้ พิจารณาระเบียบวาระการประชมุฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมา 
 

9) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับเร่ืองท่ีไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบทันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือในวันท าการถัดไป พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย, website ของบริษัท ท่ี www.satpcl.co.th  และแจ้งท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
อีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
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แบบเสนอระเบียบวาระ 
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 
1.   (1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจ านวน.........................................หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................  
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................  
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)............................................... 
 

      (2)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจ านวน.........................................หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง....................... .......................  
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................  
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)............................................... 
 

      (3)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจ านวน.........................................หุ้น 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน..............................................ต าบล/แขวง..............................................  
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................... .............  
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีท างาน....................................................E-mail (ถ้ามี)............................................... 
  

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี    

เร่ือง 1. ................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 
 3. .................................................................................................................   
   

3. โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา  คือ 

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

และมีข้อมลูประกอบท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจาณา  (เช่น   ข้อเท็จจริง   หรือเหตผุล   เป็นต้น) 

............................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า     จ านวน.......................  แผ่น 



 
  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูต้องทกุ
ประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั ดงันี ้
 
                 ................................................... ผู้ ถือหุ้น  

                 (……….………………………….) 
 
                 ................................................... ผู้ ถือหุ้น  

                 (……….………………………….) 
 
                 ................................................... ผู้ ถือหุ้น  

                 (……….………………………….) 
 
หมายเหตุ 
 

1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 

2. ผู้ ถื อหุ้ น ส ามา รถส่ ง แบบ เ สนอว า ร ะ กา รป ร ะชุ มผู้ ถื อหุ้ น  ผ่ าน อี เ ม ล์ ข อ ง เ ล ข านุ ก า ร บ ริ ษัท  ท่ี
pasucha.s@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2080-8268 และส่งต้นฉบับถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุก
ราย และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (2)  

 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัท ารายละเอียดทุก
วาระ และด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

 

6.      บริษัทจะไมพิ่จารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ไมส่ามารถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิท่ี  
         ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 
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