
                                                                                 
 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุปนวาระ 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555  

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

1.  วัตถุประสงค  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเก่ียวกับการดําเนิน

กิจการใหมากขึ้น   จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน 

 

2.  คุณสมบัติของผูถือหุน 
 

เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกันไดไมนอยกวา 150,000 หุน และเสนอ

มายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

 

3.  หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติ 
 

 3.1 เร่ืองท่ีไมบรรจุใหเปนระเบียบวาระการประชมุ 
 

  1)  เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานขาราชการหรือ 

หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับ มติท่ีประชุมผูถือหุน และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 

  2)  เร่ืองท่ีเปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ   และไมเปนประโยชนตอ

บริษัทฯ อยางชัดเจน 

  3)  เร่ืองท่ีเปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เวนแต เปนกรณีท่ีกอใหเกิดความ

เสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

  4)  เร่ืองท่ีบริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 

  5)  เร่ืองท่ีอยูนอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได 

  6)  เร่ืองท่ีเสนอมาไมเปนไปตามคุณสมบัติของผูถือหุน หรือเสนอไมทันระยะเวลาท่ีกําหนด    

7)  เอกสาร หลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผูถือหุน  มีขอความไมตรงกับความเปนจริงหรือ

คลุมเครือ 

 

 3.2 เง่ือนไขและข้ันตอนการพิจารณา 
 

1) ผูถือหุนตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชแบบ

เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนประจําป ทางโทรสารหมายเลข 0-2728-8517 หรือ อีเมล

ของเลขานุการบริษัทฯท่ี thanakit.p@somboon.co.th หรือ website ของบริษัทฯท่ี 



www.satpcl.co.th   ท้ังน้ี ผูถือหุนตองสงตนฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุนพรอมลงชื่อไว

เปนหลักฐาน หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเอกสารเพ่ิมเติมท่ีเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) ไดต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2554 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชุม 
 

2) ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกัน เพื่อใหมีคุณสมบัติของผูถือหุนครบถวนตามขอ 2 เสนอ

ระเบียบวาระการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลใหครบถวน

พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถามี) 

มายังบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

3) ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอวาระการประชุม

มากกวาหน่ึงเร่ือง ผูถือหุนตองกรอกรายละเอียดทุกเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน และเสนอตอคณะกรรมการพรอม

หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

4) เลขานุการบริษัทฯเปนผูรวบรวมใหคณะกรรมการบริหาร พิจารณากอนเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 

5) หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทฯ จะแจงผูถือหุนภายในวันท่ี 11 

มกราคม 2555 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 

20 มกราคม 2555 (หากตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการกอนวันหยุดน้ัน) เลขานุการบริษัทฯ 

จะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเร่ือง 
 

6) เร่ืองท่ีเสนอมาไมเปนไปตามคุณสมบัติของผูถือหุน เลขานุการบริษัทฯ จะสงหนังสือแจงผูถือหุน 

เพื่อทราบการปดเร่ืองภายในวันท่ี 20 มกราคม 2555 
 

7) เร่ืองท่ีไมเขาขายตามขอ 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม

เดือนกุมภาพันธ 
 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาระเบียบวาระการประชุมฯ ท่ีผูถือหุนเสนอมา 
 

9) เร่ืองท่ีผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุน พรอมท้ังขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสําหรับเร่ืองท่ีไมผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯหรือในวันทําการถัดไป พรอมท้ังชี้แจงเหตุผลผานชองทางของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, website ของบริษัทฯ ท่ี www.satpcl.co.th  และแจงท่ีประชุมผูถือ

หุนอีกคร้ังในวันประชุมดวย 

 

 



แบบเสนอระเบียบวาระ 
 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 

1.   (1)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เปนผูถือหุนบริษัท 

สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุนสามัญจํานวน.........................................หุน 

อยูบานเลขท่ี..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  

อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................  

หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน....................................................E-mail (ถามี)............................................... 
 

      (2)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เปนผูถือหุนบริษทั 

สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุนสามัญจํานวน.........................................หุน 

อยูบานเลขท่ี..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  

อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................  

หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน....................................................E-mail (ถามี)............................................... 
 

      (3)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เปนผูถือหุนบริษทั 

สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุนสามัญจํานวน.........................................หุน 

อยูบานเลขท่ี..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  

อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................  

หมายเลขโทรศัพทบาน/ท่ีทํางาน....................................................E-mail (ถามี)............................................... 
  

2. ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป    

เร่ือง 1. ................................................................................................................. 

 2. ................................................................................................................. 

 3. .................................................................................................................   
   

3. โดยมีขอเสนอเพื่อพจิารณา  คือ 

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

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

และมีขอมูลประกอบท่ีเปนประโยชนตอการพิจาณา  (เชน   ขอเท็จจริง   หรือเหตุผล   เปนตน) 

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

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

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา     จํานวน.......................  แผน 



 

  ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารน้ี หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถูกตองทุก

ประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังน้ี 

 

                 ................................................... ผูถือหุน  

                 (……….………………………….) 

 

                 ................................................... ผูถือหุน  

                 (……….………………………….) 

 

                 ................................................... ผูถือหุน  

                 (……….………………………….) 

 
หมายเหต ุ
 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาด

หลักทรัพยฯ แตในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจท่ีไดลงชื่อในแบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ฉบับน้ี พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 

2. ผู ถื อ หุ นสามารถส ง แบบ เสนอวาระการประชุ ม ผู ถื อ หุ น  ผ านอี เมล ของ เลขา นุกา รบ ริษั ทฯ  ท่ี   

thanakit.p@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2728-8517 และสงตนฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 
 

4. ในกรณีท่ีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุก

ราย และรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 3.2 (2)  
 

5. ในกรณีท่ีผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา 1 วาระ ผูถือหุนตองจัดทํารายละเอียดทุก

วาระ และดําเนินการตามหลักเกณฑขอ 3.2 (3) 
 

6. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปล่ียนแปลงดังกลาว พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 
 

7.      บริษัทฯ จะไมพิจารณาวาระของผูถือหุน หากขอมูลไมถูกตอง ครบถวน ไมสามารถติดตอได และมีคุณสมบัติท่ี  

         ไมเปนไปตามขอกําหนด 

 


