
                                                                                            
 

หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

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

1.  วตัถปุระสงค ์ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดูแลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกับการด าเนิน
กิจการใหม้ากขึน้ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

 
2.  คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 
 

เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 150,000 หุน้ และเสนอ
มายงับริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 
3.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติั 
 

 3.1 เรื่องท่ีไมบ่รรจใุหเ้ป็นระเบียบวาระการประชมุ 
 

  1)  เรื่องท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอ้บังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานขา้ราชการหรือ 
หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบั มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และจริยธรรมการด าเนินธุรกิจ 

  2)  เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท อย่างชดัเจน 

  3)  เรื่องท่ีเป็นอ านาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่ เป็นกรณีท่ีก่อใหเ้กิดความ
เสียหายอย่างมีนยัส  าคญัตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม 

  4)  เรื่องท่ีบริษัทไดด้  าเนินการแลว้ 
  5)  เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการได ้
  6)  เรื่องท่ีเสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาท่ีก าหนด    

7)  เอกสาร หลักฐาน เพ่ือประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น  มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือ
คลมุเครือ 

 
 3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 
 

1) ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท าหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใชแ้บบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี ทางโทรสารหมายเลข 0-2080-8268 หรือ อีเมลข์อง
เลขานุการบริษัท ท่ี pasucha.s@somboon.co.th หรือ website ของบริษัทท่ี www.satpcl.co.th   
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้ตอ้งสง่ตน้ฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มลงช่ือไว ้
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 เป็นหลักฐาน หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเป็น
ประโยชนต์่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ 

 

2) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนั เพ่ือใหม้ีคณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอระเบียบ
วาระการประชุมตอ่คณะกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นพรอ้มลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน แลว้รวบรวมหลกัฐานการถือหุน้พรอ้มเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) มายังบริษัท 
ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

3) ในกรณีท่ีผู้ถือหุน้รายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 เสนอวาระการประชุม
มากกว่าหนึ่งเรื่อง ผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานใหค้รบถว้น และเสนอต่อคณะกรรมการพรอ้ม
หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถา้มี) ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

4) เลขานกุารบริษัท เป็นผูร้วบรวมใหค้ณะกรรมการบรหิาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 

5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันท่ี  
15 มกราคม 2565 โดยหากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบบัคืนใหถ้ึงบริษัท ภายในวนัท่ี 
30 มกราคม 2565 (หากตรงกบัวนัหยดุใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบริษัท จะ
สง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเรื่อง 

 

6) เรื่องท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผูถื้อหุ้น เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจง้ผูถื้อหุ้น  
เพ่ือทราบการปิดเรื่องภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2565 

 

7) เรื่องท่ีไม่เขา้ข่ายตามขอ้ 3.1 เลขานุการบริษัทจะเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ในการประชมุเดือน
กมุภาพนัธ ์2565 

 

8) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผูพิ้จารณาระเบียบวาระการประชมุฯ ท่ีผูถื้อหุน้เสนอมา 
 

9) เรื่องท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น พรอ้มทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และส าหรับเรื่องท่ีไม่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท  บริษัทจะแจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบทัน ทีหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัท หรือในวนัท าการถดัไป และแจง้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 



แบบเสนอระเบียบวาระ 
 การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

 
1.   (1)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผูถื้อหุน้บริษัท 
สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุน้สามญัจ านวน.........................................หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี..............................ถนน..............................................ต  าบล/แขวง..............................................  
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ................................  
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)............................................... 
 

      (2)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ถือหุน้บริษัท 
สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุน้สามญัจ านวน.........................................หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี..............................ถนน..............................................ต  าบล/แขวง....................... .......................  
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................  
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)............................................... 
 

      (3)  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ถือหุน้บริษัท 
สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุน้สามญัจ านวน.........................................หุน้ 
อยู่บา้นเลขท่ี..............................ถนน..............................................ต  าบล/แขวง....................... .......................  
อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัทม์ือถือ................................  
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)............................................... 
  

2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี    

เรื่อง 1. ................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 
 3. .................................................................................................................   
   

3. โดยมีขอ้เสนอเพ่ือพิจารณา  คือ 

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

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

และมีขอ้มลูประกอบท่ีเป็นประโยชนต์อ่การพิจาณา  (เช่น   ขอ้เท็จจริง   หรือเหตผุล   เป็นตน้) 

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

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

ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวแ้ลว้ทกุหนา้     จ  านวน.......................  แผน่ 



 
  ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในเอกสารนี ้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูตอ้งทกุ
ประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั ดงันี ้
 
                 ................................................... ผูถื้อหุน้  

                 (……….………………………….) 
 
                 ................................................... ผูถื้อหุน้  

                 (……….………………………….) 
 
                 ................................................... ผูถื้อหุน้  

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

1. ผูถื้อหุ้นตอ้งแนบหลักฐานการถือหุ้น ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยห์รือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

2. ผู้ ถื อ หุ้ น ส าม ารถ ส่ ง แบ บ เส น อ วาระก า รป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น  ผ่ าน อี เม ล์ ข อ ง เล ขานุ ก า รบ ริ ษั ท  ท่ี
pasucha.s@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2080-8268 และส่งต้นฉบับถึงบริษัท ภายในวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2564 

 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอกแบบฟอรม์และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานทุก
ราย และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 (2)  

 

4. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผูถื้อหุน้ตอ้งจดัท ารายละเอียดทุก
วาระ และด าเนินการตามหลกัเกณฑข์อ้ 3.2 (3) 

 

5. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกลุ จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

 

6.      บริษัทจะไมพิ่จารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น ไมส่ามารถติดตอ่ได ้และมีคณุสมบตัิท่ี  
         ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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