
หลักเกณฑการใหสิทธิผูถอืหุนเสนอชือ่บุคคลเขารบัการเลือกตัง้เปนกรรมการ 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

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

1.  วัตถุประสงค  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการใหมากขึ้น จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนชื่อบุคคลเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการในการประชุมผูถือหุน 

 

2.  คุณสมบัติของผูถือหุน 
 

เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายรวมกนัไดไมนอยกวา 150,000 หุน หรือคิด
เปนรอยละ 0.05 และเสนอมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

3.  หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติ  
  

 3.1 คุณสมบัติของกรรมการ 
 

  1)  มีคุณสมบัติถูกตอง และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535  และ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  

  2)  มีความรู  ความสามารถ  ความปนอิสระ  และปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง  ซื่อสัตย  ทุมเท
อุทิศเวลาไดอยางเต็มที่ มีวัยวุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพและจิตใจที่สมบูรณ   สามารถเขาประชุม
คณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ มีการเตรียมตัวลวงหนากอนการเขาประชุม   และมีสวนสรางสรรค
ในที่ประชุม มีความกลาในการแสดงความคิดเห็น  ไดรับการยอมรับจากสังคม 

  3)  มีความรู ความสามารถที่สําคัญตอธุรกิจของบริษัทฯ   
 

 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา 
 

1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวน ตองจัดทําแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ผานโทรสารหมายเลข 0-2728-8517 หรือ อีเมลของเลขานุการบริษัทฯ
ที่ thanakit.p@somboon.co.th หรือ website ของบริษัทฯที่ www.satpcl.co.th      ทั้งนี้ ผูถือหุน
ตองสงตนฉบับพรอมลงชื่อเปนหลักฐาน และเอกสารตาง ๆใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 มกราคม 
2553 

 

2) หลักฐานการถือหุนไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

3) หลักฐานการใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการ 

 



4) เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก วุฒิการศึกษา และประวัติการทํางาน ของ
บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  และเอกสารอื่นที่เปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัทฯ  

 

5) ในกรณี ผูถือหุนหลายรายรวมกันเพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 ผูถือหุนทุกรายตองกรอก
ขอมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการใหครบถวน พรอมลงชื่อไวเปน
หลักฐาน และรวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุนของผูถือหุนทุกรายเปนชุดเดียวกัน สงตนฉบับ
มาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 11 มกราคม 2553  

\ 

6) เลขานุการบริษัทฯ จะเปนผูรวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน พิจารณากอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

7) หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทฯ จะแจงผูถือหุนภายในวันที่ 11  
มกราคม 2553 หากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20  
มกราคม 2553 (หากตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการกอนวันหยุดนั้น)  เลขานุการบริษัทฯ จะ
สงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่อง 

 

8) หากบุคคลที่รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไมตรงตามขอ 3.1   เลขานุการบริษัทฯ จะสงหนังสือแจงผู
ถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 11 มกราคม 2553 

 

9) คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน จะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ไดรับการ
เสนอชื่อ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เวนแตคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน หรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเปนอยางอื่น 

 

10) บุคคลที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ    บริษัทฯ บรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ
ประชุมผูถือหุน  พรอมขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    สําหรับบุคคลที่ไมผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ   บริษัทฯจะแจงให
ผูถือหุนทราบทันที หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทําการถัดไปของการประชุม 
พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เว็บไซตของบริษัทฯที่ 
www.satpcl.co.th และแจงที่ประชุมผูถือหุนอีกครั้งในวันประชุมดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



แบบเสนอชือ่บุคคลเพื่อเขารับการเลอืกตั้งเปนกรรมการ 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป................ 

 
 
1. (1)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เปนผูถือหุนบริษัท 
สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) หรือ  เอสเอที โดยถือหุนสามัญจํานวน........................................หุน 
อยูบานเลขที่..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................  
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน....................................................E-mail (ถามี)...............................................  
 
(2)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เปนผูถือหุนบริษัท 
สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) หรือ  เอสเอที โดยถือหุนสามัญจํานวน........................................หุน 
อยูบานเลขที่..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................  
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน....................................................E-mail (ถามี)...............................................  
 
(3)  ขาพเจานาย/นาง/นางสาว...............................................................................................เปนผูถือหุนบริษัท 
สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) หรือ  เอสเอที โดยถือหุนสามัญจํานวน........................................หุน 
อยูบานเลขที่..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................  
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน....................................................E-mail (ถามี)...............................................  
 
 
2.  ขาพเจามีความประสงคขอเสนอชื่อ  1) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อายุ......ป 
     2) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อายุ......ป 
     3) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………อายุ......ป 
 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของบริษัทเปนกรรมการของบริษัท สมบูรณ แอด
วานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) พรอมกันนี้ไดแนบหนังสือใหความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และ
เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก การศึกษา และประวัติการทํางาน อีกทั้ง เอกสารประกอบเพิ่มเติม
ที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวทุกหนา จํานวน....................แผน 
 
 
 
 
 



 ขาพเจาขอรับรองวาขอความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุน หนังสือใหความยินยอม และเอกสารประกอบ 
อื่นทั้งหมดถูกตองทุกประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ  ดังนี้ 
                
                                                   ผูถือหุน  
        (                                        ) 
                วันที่                                      
        
                                                   ผูถือหุน  
        (                                        ) 
                วันที่                                      
 
                                                   ผูถือหุน  
        (                                        ) 
                วันที่                                      
 
3.  1) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................................... 
 2) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... 
 3) ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...................................................................................... 
 

บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองวามีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม
ตาม (2) ขางตน รวมทั้งยอมรบัการปฏบิัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงได
ลงชื่อไวเปนสําคัญ  ดังนี้  
                                        
                                                  บคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  
        (                                        ) 
        วันที่                                      
 
                                                  บคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  
        (                                        ) 
        วันที่                                      
 
                                                  บคุคลที่ไดรับการเสนอชื่อ  
        (                                        ) 
        วันที่                                      
 
 



หมายเหต ุ
 
1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษทัหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาด

หลักทรัพยฯ แตในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร          
ประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบ          
เสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป ฉบบัน้ี พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

 

2. ผู ถื อหุ นสามารถส ง แบบ เสนอวาระการประชุ ม ผู ถื อ หุ น  ผ านอี เมล ของ เลขานุ ก า รบริษั ทฯ  ที่   
thanakit.p@somboon.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 0-2728-8517 และสงตนฉบับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 11 
มกราคม 2553 

 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ    ผูถือหุนทุกรายตอง
กรอกแบบฟอรมและลงชื่อไวเปนหลักฐาน   

 

4. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

 

5.      บริษัทฯ จะไมพิจารณาวาระของผูถือหุน หากขอมูลไมถูกตอง ครบถวน ไมสามารถติดตอได และมีคุณสมบัติที่  
         ไมเปนไปตามขอกําหนด 
 
 
 
 
 


