
หลักเกณฑก์ารให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

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

1.  วตัถปุระสงค ์ 
 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายท่ีจะใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนในการดแูลกิจการ และใหค้วามเห็นเก่ียวกับการด าเนิน
กิจการใหม้ากขึน้ จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

 

2.  คณุสมบตัิของผูถื้อหุน้ 
 

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

 

3.  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตัิ  
  

 3.1 คณุสมบตัิของกรรมการ 
 

  1)  มีคุณสมบัติถูกตอ้ง และไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และ พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551  

  2)  มีคุณสมบัติหลากหลายในดา้น อายุ เพศ ทักษะ ความรู ้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณท์ างานท่ีผ่านมาอย่างยาวนาน 

  3)  เป็นผูท่ี้สามารอทิุศเวลาใหก้บับริษัทไดอ้ย่างเตม็ท่ีและเพียงพอ 
  4)  เป็นผูท่ี้ประกอบไปดว้ย คณุธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงาน  
 

 3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
 

1) ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น ตอ้งจดัท าแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการ
ต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านโทรสารหมายเลข 0-2080-8268 หรือ อีเมลข์องเลขานุการบริษัท 
ท่ี pasucha.s@somboon.co.th ทั้งนี ้ ผู ้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพรอ้มลงช่ือเป็นหลักฐาน และ
เอกสารตา่ง ๆ ใหถ้งึบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

2) หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

3) หลกัฐานการใหค้วามยินยอมของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 

4) เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบัติ ไดแ้ก่ วุฒิการศึกษา และประวตัิการท างาน ของ
บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และเอกสารอื่นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท 
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5) ในกรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเพ่ือใหม้ีคณุสมบัติครบถว้นตามขอ้ 2 ผูถื้อหุน้ทุกรายตอ้งกรอก
ขอ้มูลในแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการใหค้รบถว้น พรอ้มลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกนั ส่งตน้ฉบับ
มาท่ีบริษัท ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

\ 

6) เลขานุการบริษัท จะเป็นผูร้วบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก่อน
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 

7) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกตอ้ง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันท่ี  
15 มกราคม 2565 หากผูถื้อหุน้ไม่ด  าเนินการแกไ้ข และส่งตน้ฉบับคืนใหถ้ึงบริษัท ภายในวนัท่ี  
30 มกราคม 2565 (หากตรงกบัวนัหยุดใหเ้ลื่อนเป็นวนัท าการก่อนวนัหยุดนัน้) เลขานุการบริษัท  
จะสง่หนงัสือแจง้ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเรื่อง 

 

8) หากบุคคลท่ีรบัการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ตรงตามขอ้ 3.1   เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจง้ 
ผูถื้อหุน้เพ่ือทราบการปิดเรื่องภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2565 

 

9) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีไดร้บัการ
เสนอช่ือ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัท เวน้แต่คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ หรือ
คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 

 

10) บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการ
ประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส  าหรบับุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบทนัที หลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัท หรือในวนัท าการถดัไปของการประชมุ และแจง้ท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้อีกครัง้ในวนัประชมุดว้ย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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...............................................................................................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)...............................................  
 
(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....................................หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ................................  
หมายเลขโทรศพัทบ์า้น/ท่ีท างาน....................................................E-mail (ถา้มี)...............................................  
 
 
2.  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ  1) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………….…อาย.ุ.....ปี 
     2) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 
     3) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 
 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของบริษัท สมบูรณ ์       
แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) พรอ้มกนันีไ้ดแ้นบหนงัสือใหค้วามยินยอมของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ และ
เอกสารประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ ไดแ้ก่ การศกึษา และประวตัิการท างาน อีกทัง้ เอกสารประกอบเพ่ิมเติม
ท่ีไดล้งช่ือรบัรองความถกูตอ้งไวท้กุหนา้  
 
 
 
 
 



 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความในเอกสารนี ้หลกัฐานการถือหุน้ หนงัสือใหค้วามยินยอม และเอกสารประกอบ 
อื่นทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จงึไดล้งช่ือไวเ้ป็นส าคญั  ดงันี ้
                
                                                   ผูถื้อหุน้  
        (                                        ) 
                วนัท่ี                                      
        
                                                   ผูถื้อหุน้  
        (                                        ) 
                วนัท่ี                                      
 
                                                   ผูถื้อหุน้  
        (                                        ) 
                วนัท่ี                                      
  
 
 
หมายเหตุ 
 
1. ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลักฐานการถือหุน้  ไดแ้ก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรพัยห์รือหลักฐานอื่นจากตลาด

หลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะตอ้งแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบัตร          
ประจ าตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจท่ีไดล้งช่ือในแบบ          
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ฉบบันี ้พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

2. ผูถื้อหุน้สามารถส่งแบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผ่านอีเมลข์องเลขานุการบริษัท  
ท่ี  pasucha.s@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2080-8268 และส่งตน้ฉบบัถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 

 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก
แบบฟอรม์และลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน   

 

4. กรณีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ ช่ือสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 

5.      บริษัทจะไมพิ่จารณาวาระของผูถื้อหุน้ หากขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง ครบถว้น ไมส่ามารถติดตอ่ได ้และมีคุณสมบตัิท่ี  
         ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด 
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