
                                                                                 
 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถอืหุนเสนอเรือ่งเพื่อบรรจเุปนวาระ 
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  

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

1.  วัตถุประสงค  
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการใหมากขึ้น   จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระในการประชุมผูถือหุน 

 
2.  คุณสมบัติของผูถือหุน 
 

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

 
3.  หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติ 
 

 3.1 เร่ืองที่ไมบรรจุใหเปนระเบียบวาระการประชมุ 
 

  1)  เร่ืองที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎและระเบียบตางๆ ของหนวยงานขาราชการหรือ 
หรือไมเปนไปตามวัตถุประสงคขอบังคับ มติที่ประชุมผูถือหุน และจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ 

  2)  เร่ืองที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดโดยเฉพาะ   และไมเปนประโยชนตอ
บริษัทฯ อยางชัดเจน 

  3)  เร่ืองที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เวนแต เปนกรณีที่กอใหเกิดความ
เสียหายอยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

  4)  เร่ืองที่บริษัทฯ ไดดําเนินการแลว 
  5)  เร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯ จะดําเนินการได 
  6)  เร่ืองที่เสนอมาไมเปนไปตามคุณสมบัติของผูถือหุน หรือเสนอไมทันระยะเวลาที่กําหนด    

7)  เอกสาร หลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผูถือหุน  มีขอความไมตรงกับความเปนจริงหรือ
คลุมเครือ 

 
 3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา 
 

1) ผูถือหุนตองจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใชแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนประจําป านทางโทรสารหมายเลข 0-2728-8517 หรือ อีเมล
ของเลขานุการบริษัทฯที่ thanakit.p@somboon.co.th หรือ website ของบริษัทฯที่ 



www.satpcl.co.th   ทั้งนี้ ผูถือหุนตองสงตนฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผูถือหุนพรอมลงชื่อไว
เปนหลักฐาน หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติมที่เปน
ประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) ไดตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุม 

 

2) ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกัน เพื่อใหมีคุณสมบัติของผูถือหุนครบถวนตามขอ 2 เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมตอคณะกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกขอมูลใหครบถวน
พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมหลักฐานการถือหุนพรอมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) 
มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

3) ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 2 เสนอวาระการประชุม
มากกวาหนึ่งเรื่อง ผูถือหุนตองกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป พรอมลงชื่อไวเปนหลักฐานใหครบถวน และเสนอตอคณะกรรมการพรอม
หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

4) เลขานุการบริษัทฯเปนผูรวบรวมใหคณะกรรมการบริหาร พิจารณากอนเสนอคณะกรรมการบริษัท 
 

5) หากผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวนหรือไมถูกตอง เลขานุการบริษัทฯ จะแจงผูถือหุนภายในวันที่ 11 
มกราคม 2553 โดยหากผูถือหุนไมดําเนินการแกไข และสงตนฉบับคืนใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 
20 มกราคม 2553 (หากตรงกับวันหยุดใหเล่ือนเปนวันทําการกอนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทฯ 
จะสงหนังสือแจงผูถือหุนเพื่อทราบการปดเรื่อง 

 

6) เร่ืองที่เสนอมาไมเปนไปตามคุณสมบัติของผูถือหุน เลขานุการบริษัทฯ จะสงหนังสือแจงผูถือหุน 
เพื่อทราบการปดเรื่องภายในวันที่ 11 มกราคม 2553 

 

7) เร่ืองที่ไมเขาขายตามขอ 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม
เดือนกุมภาพันธ 

 

8) คณะกรรมการบริษัทฯ จะเปนผูพิจารณาระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ผูถือหุนเสนอมา 
 

9) เร่ืองที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเปนวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุน พรอมทั้งขอคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสําหรับเร่ืองที่ไมผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนทราบทันทีหลังการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯหรือในวันทําการถัดไป พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลผานชองทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, website ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th  และแจงที่ประชุมผูถือ
หุนอีกครั้งในวันประชุมดวย 

 
 



แบบเสนอระเบียบวาระ 
 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 

 
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..............................................................................................เปนผูถือหุนบริษทั 
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..............................................................................................เปนผูถือหุนบริษทั 
สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด(มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุนสามัญจํานวน.........................................หุน 
อยูบานเลขที่..............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง..............................................  
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ................................  
หมายเลขโทรศัพทบาน/ที่ทํางาน....................................................E-mail (ถามี)............................................... 
  
2. ขาพเจามีความประสงคขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป    

เร่ือง 1. ................................................................................................................. 
 2. ................................................................................................................. 
 3. .................................................................................................................   
   
3. โดยมีขอเสนอเพื่อพจิารณา  คือ 

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

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

และมีขอมูลประกอบที่เปนประโยชนตอการพิจาณา  (เชน   ขอเท็จจริง   หรือเหตุผล   เปนตน) 

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

........................................................................................................................................................................... 
 
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ไดลงชื่อรับรองความถูกตองไวแลวทุกหนา     จํานวน.......................  แผน 



 
  ขาพเจาขอรบัรองวาขอความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกตองทุก
ประการ และเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงชื่อไวเปนสําคัญ ดังนี้ 
 
                 ................................................... ผูถือหุน  

                 (……….………………………….) 
 
                 ................................................... ผูถือหุน  

                 (……….………………………….) 
 
                 ................................................... ผูถือหุน  

                 (……….………………………….) 
 
หมายเหต ุ
 

1. ผูถือหุนตองแนบหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพยหรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพยฯ แตในกรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล จะตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจที่ไดลงชื่อในแบบเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ฉบับนี้ 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 

 

4. ในกรณีที่ผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกแบบฟอรมและลงชื่อไวเปนหลักฐานทุก
ราย และรวบรวมเปนชุดเดียวกันตามหลักเกณฑขอ 3.2 (2)  

 

5. ในกรณีที่ผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกวา 1 วาระ ผูถือหุนตองจัดทํารายละเอียดทุก
วาระ และดําเนินการตามหลักเกณฑขอ 3.2 (3) 

 

6. กรณีผูถือหุนมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อสกุล จะตองแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

 

7.      บริษัทฯ จะไมพิจารณาวาระของผูถือหุน หากขอมูลไมถูกตอง ครบถวน ไมสามารถติดตอได และมีคุณสมบัติที่  
         ไมเปนไปตามขอกําหนด 

 


