
                                                                                            
 

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556  

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

 

1.  
 

วตัถปุระสงค์  

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ  และให้ความเหน็ เก่ียวกบัการดําเนิน

กิจการให้มากขึน้   จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

2.  
 

คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 150,000 หุ้น และเสนอ

มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

3.  
 

หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติั 

 3.1 เร่ืองท่ีไมบ่รรจใุห้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 
 

  1)  เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย  ประกาศ  ข้อบงัคบั  กฎและระเบียบตา่งๆ  ของหน่วยงานข้าราชการหรือ  

หรือไมเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 

  2)  เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุ่ มบคุคลใดโดยเฉพาะ    และไม่เป็นประโยชน์ตอ่

บริษัทฯ อยา่งชดัเจน 

  3)  เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการ บริษัทฯ เว้นแต่ เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิดควา ม

เสียหายอย่างมีนยัสําคญัตอ่ผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

  4)  เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

  5)  เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

  6)  เร่ืองท่ีเสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาท่ีกําหนด    

7)  เอกสาร หลกัฐาน เพ่ือประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น   มีข้อความ ไมต่รง กบัความเป็นจริง หรือ

คลมุเครือ 

 

 3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 
 

1) ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการ บริษัทฯ  โดยใช้ แบบ

เสนอระเบียบวาระก ารประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี  ทางโทรสารหมายเลข 0-2728-8517 หรือ อีเมล์

ขอ งเลขานกุา รบริษัทฯ ท่ี  thanakit.p@somboon.co.th หรือ  website ของบริษัทฯ
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ท่ี www.satpcl.co.th   ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมลงช่ือ

ไว้เป็นหลกัฐาน หรือ หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารเพ่ิมเติม ท่ีเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) ได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2555 ถงึวนัที่ 

31 ธนัวาคม 2555 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการ

ประชมุ 
 

2) ในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั  เพ่ือให้มีคุ ณสมบติัของผู้ ถือหุ้นครบถ้วน ตามข้อ 2 เสนอ

ระเบียบวาร ะการประชมุตอ่คณะกรรมการ บริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้น ทกุรายต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม  (ถ้ามี) 

มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

3) ในกรณี ท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือ หลายรายมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ  2 เสนอวาระการ ประชมุ

มากกวา่หนึง่ เร่ือง

 

 ผู้ ถือหุ้นต้อง กรอกรายละเอียดทกุเร่ืองในแ บบเสนอระเบียบวาระการ ประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน และเสนอตอ่คณะกรรมการพร้อม

หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

4) เลขานกุารบริษัทฯเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 

5) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง  เลขานกุารบริษัทฯ  จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี  14 

มกราคม 2556 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ ดําเนินการแก้ไข  และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถงึบริษัทฯ  ภายในวนัท่ี 

20 มกราคม 2556 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เลื่อนเป็นวนัทําการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุารบริษัทฯ  

จะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 
 

6) เร่ืองท่ีเสนอมาไมเ่ป็นไปตามคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น  เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้น  

เพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2556 
 

7) เร่ืองท่ีไมเ่ข้าขา่ยตามข้อ 3.1 เลขานกุารบริษัทฯ จะเสนอตอ่คณะกรรมการ บริษัทฯ ในการประชมุ

เดือนกมุภาพนัธ์ 
 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณาระเบียบวาระการประชมุฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมา 
 

9) เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจเุป็นวาระการประชมุ ในหนงัสอืเชิญ

ประชมุ ผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้ ข้อคิดเหน็ข องคณะกรรมการ บริษัทฯ และสําหรั บเร่ืองท่ีไมผ่า่นความ

เห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริษัทฯ  บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการป ระชมุ

คณะกรรมการ บริษัทฯ หรือในวนัทํา การ ถดัไป  พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทาง ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย , website ของบริษัทฯ  ท่ี www.satpcl.co.th  และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
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แบบเสนอระเบียบวาระ 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

 

1.   (1)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจํานวน.........................................หุ้น 

อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  

อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................  

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน....................................................E-mail (ถ้ามี)............................................... 
 

      (2)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจํานวน.........................................หุ้น 

อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  

อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................  

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน....................................................E-mail (ถ้ามี)............................................... 
 

      (3)  ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว..............................................................................................เป็นผู้ ถือหุ้นบริษัท 

สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจํานวน.........................................หุ้น 

อยู่บ้านเลขท่ี..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  

อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ................................  

หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน....................................................E-mail (ถ้ามี)............................................... 

  

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี    

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

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

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

   

3. โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา  คือ 

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

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

และมีข้อมลูประกอบท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพิจาณา  (เช่น   ข้อเท็จจริง   หรือเหตผุล   เป็นต้น) 

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

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

 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า     จํานวน.......................  แผ่น 



 

  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี ้ หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมถกูต้องทกุ

ประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั ดงันี ้

 

                 ................................................... ผู้ ถือหุ้น  

                 (……….………………………….) 

 

                 ................................................... ผู้ ถือหุ้น  

                 (……….………………………….) 

 

                 ................................................... ผู้ ถือหุ้น  

                 (……….………………………….) 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้ องแนบหลกัฐานการถือหุ้น  ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแ นบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 
 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ แบบเสนอ วาระการประชมุผู้ ถือหุ้น  ผา่น อีเมล์ ของเลขานกุารบริษัท ฯ ท่ี   0  

thanakit.p@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข  0-2728-8517 และสง่ต้นฉบบัถงึบริษัทฯ ภายในวนัท่ี  31 

ธนัวาคม 2555 
 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุ

ราย และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (2)  
 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา่ 1 วาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํารายละเอียดทกุ

วาระ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 
 

5. กรณีผู้ ถื อหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ชื่อสกลุ  จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลง ดงักลา่ว  พร้อม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 
 

6.      บริษัทฯ จะไมพิ่จารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ไมส่ามารถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบติัท่ี  

         ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 
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