
หลักเกณฑ์การให้สทิธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 

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

1.  
 

วตัถปุระสงค์  

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการดําเนิน

กิจการให้มากขึน้ จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2.  
 

คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 150,000 หุ้น และเสนอ

มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

3.  หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติั
  

  

 3.1 คณุสมบติัของกรรมการ 
 

  1)  มีคณุสมบติัถกูต้อง  และไมมี่ลกัษณะต้องห้า มตาม พระราชบญั ญติับริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ. 

2535  และ พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  

  2)  มีความรู้  ความสามารถ  ความเป็นอิสระ  และปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั  ซื่อสตัย์  ทุม่เท

อทิุศเวลาได้อยา่งเตม็ท่ี  มีวยัวฒิุท่ีเหมาะสม  มีสขุภาพและจิตใจ ท่ีสมบรูณ์    สามารถเข้ าประชมุ

คณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ มีการเตรียมตวัลว่งหน้ากอ่นการเข้าประชมุ   และมีสว่นสร้างสรรค์

ในท่ีประชมุ มีความกล้าในการแสดงความคิดเหน็  ได้รับการยอมรับจากสงัคม 

  3)  มีความรู้ ความสามารถท่ีสําคญัตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ   
 

 3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา 
 

1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน ต้องจดัทําแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลอืก เป็นกรรมการ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ผา่นโทรสารหมายเลข 0-2728-8517 หรือ อีเมล์ของเลขานกุารบริษัทฯ

ท่ี 0 thanakit.p@somboon.co.th ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นต้องส่ งต้นฉบบัพร้อมลงช่ือเป็นหลกัฐาน  และ

เอกสารตา่ง ๆให้ถงึบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

2) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนงัสือรับรองจากบริษัท หลกัทรัพย์ หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

3) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ื อ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารั บการ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
 

4) เอกสาร ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั  ได้แก่  วฒิุการศกึษา  และประวติัการทํางาน  ของ

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ   และเอกสารอ่ืน ท่ีเป็นประโยชน์ ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  
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5) ในกรณี ผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ื อให้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก

ข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบ ถ้วน พร้อมลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้น ของผู้ ถือหุ้ นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั  สง่ต้นฉบบั

มาที่บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
\ 

6) เลขานกุารบริษัทฯ  จะเป็นผู้ รวบรวม เสนอคณะกรรมการสรรหา และคา่ตอบแทน พิจารณาก่อน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 
 

7) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง  เลขานกุารบริษัท ฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 14  

มกราคม 2556 หากผู้ ถือหุ้นไมดํ่าเนินการแก้ไข  และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึ งบริษัทฯ  ภายในวนัท่ี  20  

มกราคม 2556 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เลื่อนเป็นวนัทําการก่อนวนัหยดุนัน้)  เลขานกุารบริษัทฯ จะ

สง่หนงัสอืแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 
 

8) หากบคุคลท่ีรับการเสนอช่ือมีคณุสมบติัไมต่รงตามข้อ 3.1   เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสอืแจ้งผู้

ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 20 มกราคม 2556 
 

9) คณะกรรมการ สรรหาและคา่ตอบแทน  จะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสม ของบคุคลท่ีได้รับการ

เสนอช่ือ  เพ่ือเสนอคณะกรรมกา รบริษัทฯ  เว้นแตค่ณะกรร มการสรรหา และคา่ตอบแทน  หรือ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
 

10) บคุคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ    บริษัทฯ บรรจรุายช่ือในระเบียบวาระการ

ประชมุ ผู้ ถือหุ้น   พร้อมข้อคิดเหน็ของคณะกรรมการ บริษัทฯ     สําหรับ บคุค ลท่ีไมผ่่านค วาม

เหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ   บริษัทฯจะแจ้งให้

ผู้ ถือหุ้นทราบทนัที  หลงัการประชมุคณะกรรมการ บริษัทฯ หรือในวนัทําการถดัไปของการประชมุ  

พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เวบ็ไซต์ ของบริษัทฯ

ท่ี www.satpcl.co.th และแจ้งท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

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.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ  1) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 

     2) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 

     3) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อาย.ุ.....ปี 
 

ซึง่มีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ด

วานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน ) พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสอืให้ความยินยอมของบคุคลท่ี ได้รับการเ สนอช่ือ และ

เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศกึษา และประวติัการทํางาน  อีกทัง้ เอกสารประกอบเพ่ิมเติม

ท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้ทกุหน้า จํานวน....................แผ่น 

 

 

 

 

 



 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสารนี ้หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอม และเอกสารประกอบ 

อ่ืนทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสาํคญั  ดงันี ้

                

                                                   ผู้ ถือหุ้น  

        (                                        ) 

                วนัท่ี                                      

        

                                                   ผู้ ถือหุ้น  

        (                                        ) 

                วนัท่ี                                      

 

                                                   ผู้ ถือหุ้น  

        (                                        ) 

                วนัท่ี                                      

 

3.  1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... 

 2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... 

 3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... 
 

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวา่มีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้าม

ตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบติัตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้

ลงช่ือไว้เป็นสําคญั  ดงันี ้  

                                        

                                                  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

        (                                        ) 

        วนัท่ี                                      

 

                                                  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

        (                                        ) 

        วนัท่ี                                      

 

                                                  บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  

        (                                        ) 

        วนัท่ี                                      

 

 



 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์หรือหลกัฐานอื่นจากตลาด

หลกัทรัพย์ฯ แตใ่นกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล และสําเนาบตัร          

ประจําตวัประชาชน/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ          

เสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 
 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ผา่นอีเมล์ของเลขานกุารบริษัทฯ ท่ี  0 

thanakit.p@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2728-8517 และสง่ต้นฉบบัถงึ บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 14 

มกราคม 2556 
 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอ ช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ     ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้อง

กรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน   
 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือสกลุ จะต้องแนบสํา เนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงั กลา่ว พร้อม

รับรองสาํเนาถกูต้อง 
 

5.      บริษัทฯ จะไมพิ่จารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง ครบถ้วน ไมส่ามารถติดตอ่ได้ และมีคณุสมบติัท่ี  

         ไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 
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