
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

 

1. วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ

ดําเนินกิจการมากขึน้  จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

2. คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 150,000 หุ้น 

และเสนอมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติั 

3.1 เร่ืองท่ีไมบ่รรจใุห้เป็นระเบียบวาระการประชมุ 

1) เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย  ประกาศ   ข้อบงัคบั  กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหนว่ยงานข้าราชการ

หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบั  มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและจริยธรรมการดําเนินธรุกิจ 

2) เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ และไมเ่ป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ อย่างชดัเจน 

3) เร่ืองท่ีเป็นอํานาจการบริหารจดัการของคณะกรรมการบริษัทฯ  เว้นแต ่เป็นกรณีท่ีก่อให้เกิด

ความเสียหายอย่างมีนยัสําคญัต่อผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

4) เร่ืองท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินการแล้ว 

5) เร่ืองท่ีอยู่นอกเหนืออํานาจท่ีบริษัทฯ จะดําเนินการได้ 

6) เร่ืองท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น หรือเสนอไมท่นัระยะเวลาท่ีกําหนด 

7) เอกสาร หลกัฐาน เพ่ือประกอบการเสนอของผู้ ถือหุ้น  มีข้อความไมต่รงกบัความเป็นจริงหรือ

คลมุเครือ 
 

3.2 เง่ือนไขและขัน้ตอนการพิจารณา 

1)  ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําหนงัสือเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ   โดยใช้

แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี    ผา่นโทรสารหมายเลข 02 728 8517  

หรือ อีเมล์เลขานกุารบริษัท  thanakit.p@somboon.co.th   หรือ website บริษัทฯ ท่ี 

www.satpcl.co.th  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัแบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมลงช่ือ

ไว้เป็นหลกัฐาน หรือ หลกัฐานอ่ืนจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเอกสารเพ่ิมเติม ท่ี



เป็นประโยขน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)  ได้ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2556 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556           เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ระเบียบวาระการประชมุ 

2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนั เพ่ือให้มีคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้นครบถ้วน  ตามข้อ 2     เสนอ

ระเบียบวาระการประชมุตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน

พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน  แล้วรวบรวมหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพ่ิมเติม 

(ถ้ามี)   มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

3) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2   เสนอวาระการประชมุ

มากกวา่หนึง่เร่ือง  ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทกุเร่ืองในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน      และเสนอต่อคณะกรรมการ

พร้อมหลกัฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพ่ิมเติม(ถ้ามี)    ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

4) เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา  ก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

5) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง   เลขานกุารบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 

15 มกราคม 2557  โดยหากผู้ ถือหุ้นไมดํ่าเนินการแก้ไขและสง่ต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายใน

วนัท่ี 22 มกราคม 2557 (หากตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการก่อนวนัหยดุนัน้) เลขานกุาร

บริษัทฯ จะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

6) เร่ืองท่ีเสนอมาไม่เป็นไปตามคณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น  เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือ

หุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 22 มกราคม 2557 

7) เร่ืองท่ีไมเ่ข้าข่ายตามข้อ 3.1     เลขานกุารบริษัทฯ จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   ในการ

ประชมุเดือนกมุภาพนัธ์ 2557 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณาระเบียบวาระการประชมุฯ ท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมา 

9) เร่ืองท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ   จะบรรจเุป็นวาระการประชมุในหนงัสือ

เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  พร้อมทัง้ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ          บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหลงัการ

ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ   หรือในวนัทําการถดัไปพร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผา่นช่องทางของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย,    website ของบริษัทฯ ท่ี www.satpcl.co.th  และแจ้งท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

 



แบบเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 
 

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..................................................................         เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั(มหาชน หรือเอสเอที  โดยถือหุ้นสามญัจํานวน.........................หุ้น  
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั..............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ....................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน..............................................E-mail (ถ้ามี)...................................... 
 

(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว .................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  จํากดั(มหาชน) หรือเอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจํานวน........................หุ้น  
อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน.................................... ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั.............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................... 
หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน.............................................. E-mail (ถ้ามี)...................................... 
 

             (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ..................................................................  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท   
             สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  จํากดั(มหาชน)  หรือเอสเอที โดยถือหุ้นสามญัจํานวน......................หุ้น   
             อยู่บ้านเลขท่ี................................. ถนน................................... ตําบล/แขวง.....................................             
             อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั..............................หมายเลขโทรศพัท์มือถือ..................... 
             หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ท่ีทํางาน.............................................. E-mail (ถ้ามี)...................................... 
 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  ดงันี ้

เร่ือง  1   .................................................................................................................................. 
                       2  ................................................................................................................................... 

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

3. โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา คือ   

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  
 

และมีข้อมลูประกอบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ข้อเทจ็จริงหรือเหตผุล เป็นต้น 

………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………  
 

ซึง่มีเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า  จํานวน.................แผน่ 



           ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสาร หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถกูต้อง

ทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้
  

                                                                          ...............................................................  ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                         (............................................................) 
                                       วนัท่ี................................... 
 

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

                                                                                         (............................................................) 

                                                                                        วนัท่ี................................... 
 

                                                                           ...............................................................  ผู้ ถือหุ้น 
                                                                                         (............................................................) 
                                                                                         วนัท่ี................................... 
 

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์    หรือ    หลกัฐานอ่ืนจาก

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แตใ่นกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคลและสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชน / หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ)  ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือ

ในแบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี ฉบบันี ้ พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่น อีเมล์ ของเลขานกุารบริษัทฯ ท่ี 

thanakit.p@somboon.co.th  หรือ โทรสารหมายเลข 02 728 8517  และสง่ต้นฉบบัถึงบริษัทฯ ภายใน

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายลรายรวมกนัเสนอวาระ     ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็น

หลกัฐานทกุราย  และรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (2) 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1วาระ             ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา

รายละเอียดทกุวาระ และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 3.2 (3) 

5. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ  ช่ือสกลุ     จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

6. บริษัทฯ จะไมพิ่จารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง  ครบถ้วน ไมส่ามารถติดต่อได้     และมี

คณุสมบติัท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 


