
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
สาํหรับ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 

 

1. วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการ

ดําเนินกิจการมากขึน้       จงึเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการ

ประชมุผู้หุ้น 
  

2. คณุสมบติัของผู้ ถือหุ้น 

เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 150,000 หุ้น 

และเสนอมายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 

3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติั 

3.1 คณุสมบติัของกรรมการ 

1) มีคณุสมบตัิถกูต้อง  และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 

2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 

2) มีความรู้  ความสามารถ ความเป็นอิสระ และปฏบิติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั  ซ่ือสตัย์ ทมุเท 

อทิุศเวลาได้อย่างเตม็ท่ี  มีวยัวฒิุท่ีเหมาะสม มีสขุภาพและจิตใจท่ีสมบรูณ์  สามารถเข้าประชมุ

คณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ มีการเตรียมตวัลว่งหน้าก่อนการเข้าประชมุ      มีสว่นสร้างสรรค์  

ในท่ีประชมุ  มีความกล้าในการแสดงความคิดเหน็  ได้รับการยอมรับจากสงัคม 

3) มีความรู้  ความสามารถท่ีสําคญัต่อธุรกิจของบริษัทฯ  

3.2 ขัน้ตอนในการพิจารณา   

1) ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วน ต้องจดัทําแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกเป็น

กรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผา่นโทรสารหมายเลข 02 728 8517 หรือ อีเมล์ของ

เลขานกุารบริษัทฯ ท่ี  thanakit.p@somboon.co.th      ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัพร้อมลง

ช่ือเป็นหลกัฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

2) หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่  หนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอ่ืนจากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

3) หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับ

การเลือกตัง้เป็นกรรมการ 



4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั  ได้แก่  วฒิุการศกึษา  และประวติัการทํางานของ

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ    และเอกสารอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัทฯ  

5) ในกรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเพ่ือให้มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 2   ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้อง

กรอกข้อมลูในแบบเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงช่ือไว้

เป็นหลกัฐาน และรวบรวมเอกสารหลกัฐานการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั   และ

สง่ต้นฉบบัมาท่ีบริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

6) เลขานกุารบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  พิจารณาก่อน

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง   เลขานกุารบริษัทฯ จะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 

15  มกราคม 2557  หากผู้ ถือหุ้นไมดํ่าเนินการแก้ไข และสง่ต้นฉบบัคืนให้ถืงบริษัทฯ ภายใน

วนัท่ี 22 มกราคม 2557  (หากตรงกบัวนัหยดุให้เล่ือนเป็นวนัทําการก่อนวนัหยดุนัน้)  

เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง 

8) หากบคุคลท่ีรับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัไิมต่รงตามข้อ 3.1   เลขานกุารบริษัทฯ จะสง่หนงัสือ

แจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 22  มกราคม 2557 

9) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน จะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมของบคุคลท่ีได้รับการ

เสนอช่ือ  เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ    เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน หรือ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ิน 

10) บคุคลท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ  บริษัทฯ จะบรรจรุายช่ือในระเบียบวาระ

การประชมุผู้ ถือหุ้น  พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ            สําหรับบคุคลท่ีไม่ผา่น

ความเห็นขอบของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ    จะแจ้ง

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบทราบทนัที  หลงัการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวนัทําการถดัไปของ

การประชมุ พร้อมทัง้ชีแ้จงเหตผุลผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  เว็บไซต์

บริษัทฯ ท่ี www.satpcl.co.th      และแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีกครัง้ในวนัประชมุด้วย 

  

 

 



แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

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

                                                    2) นาย/นาง/นางสาว ......................................................อาย.ุ....ปี 
                                                    3) นาย/นาง/นางสาว ......................................................อาย.ุ....ปี 
 
ซึง่คณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทเป็นกรรมการของ      บริษัท 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  พร้อมกนันีไ้ด้แนบหนงัสือให้ความยินยอมของบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือ และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบติั ได้แก่ การศกึษา และประวติัการ
ทํางาน  อีกทัง้เอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องทกุหน้า 

  

 

 

 



           ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความในเอกสาร หลกัฐานการถือหุ้น หนงัสือให้ความยินยอม และเอกสาร

ประกอบอ่ืนทัง้หมดถกูต้องทกุประการ    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

ในแบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ฉบบันี ้ พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ   ผา่นอีเมล์ของเลขานกุาร

บริษัทฯ ท่ี  thanakit.p@somboon.co.th  หรือ โทรสารหมายเลข 02 728 8517       และสง่ต้นฉบบัถึง

บริษัทฯ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการตัง้เป็นกรรมการ  ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้อง

กรอกแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

4. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ  ช่ือสกลุ     จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว 

พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

5. บริษัทฯ จะไมพิ่จารณาวาระของผู้ ถือหุ้น หากข้อมลูไมถ่กูต้อง  ครบถ้วน ไมส่ามารถติดต่อได้     และมี

คณุสมบติัท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อกําหนด 


