
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

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

1.  วตัถปุระสงค์  
 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีส่วนในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนิน
กิจการให้มากขึน้ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

2.  คณุสมบตัิของผู้ ถือหุ้น 
 

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

 

3.  หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิ  
  

 3.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 
 

  1)  มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535  และ พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  

  2)  มีคุณสมบัติหลากหลายในด้าน อายุ เพศ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ท างานท่ีผ่านมาอย่างยาวนาน 

  3)  เป็นผู้ ท่ีสามารอทิุศเวลาให้กบับริษัทได้อย่างเตม็ท่ีและเพียงพอ 
  4)  เป็นผู้ ท่ีประกอบไปด้วย คณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน  
 

 3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
 

1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน ต้องจดัท าแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านโทรสารหมายเลข 0-2080-8268 หรือ อีเมล์ของเลขานุการบริษัท 
ท่ี pasucha.s@somboon.co.th ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงช่ือเป็นหลักฐาน และ
เอกสารตา่ง ๆ ให้ถงึบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

2) หลักฐานการถือหุ้ นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

3) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา และประวตัิการท างาน ของ
บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  และเอกสารอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท 
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5) ในกรณี ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก
ข้อมลูในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งต้นฉบับ
มาท่ีบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

\ 

6) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

7) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัท จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 17 
มกราคม 2563 หากผู้ ถือหุ้นไม่ด าเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวนัท่ี 30 
มกราคม 2563 (หากตรงกับวนัหยุดให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยุดนัน้) เลขานุการบริษัท จะ
สง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

 

8) หากบุคคลท่ีรับการเสนอช่ือมีคุณสมบตัิไม่ตรงตามข้อ 3.1   เลขานุการบริษัท จะส่งหนงัสือแจ้ง 
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 

 

9) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ หรือ
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

 

10) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ
ประชุมผู้ ถือหุ้น  พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส าหรับบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบทนัที หลงัการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวนัท าการถดัไปของการประชุม พร้อมทัง้
ชี แ้จงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์ของบริษัท ท่ี 
www.satpcl.co.th และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.satpcl.co.th/


แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
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.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ  1) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 
     2) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 
     3) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 
 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท สมบูรณ์        
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสือให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และ
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน อีกทัง้ เอกสารประกอบเพ่ิมเติม
ท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้ทกุหน้า  
 
 
 
 
 



 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี ้หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ 
อื่นทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นส าคญั  ดงันี ้
                
                                                   ผู้ ถือหุ้น  
        (                                        ) 
                วนัท่ี                                      
        
                                                   ผู้ ถือหุ้น  
        (                                        ) 
                วนัท่ี                                      
 
                                                   ผู้ ถือหุ้น  
        (                                        ) 
                วนัท่ี                                      
  
 
 
หมายเหตุ 
 
1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้ น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ ถือหุ้ นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร          
ประจ าตวัประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอ านาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ          
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านอีเมล์ของเลขานุการบริษัท ท่ี   
pasucha.s@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2080-8268 และส่งต้นฉบบัถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก
แบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน   

 

4. กรณีผู้ ถือหุ้ นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

 

5.      บริษัทฯ จะไมพิ่จารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ไมส่ามารถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบตัิท่ี  
         ไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 
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