
 

 

วนัท่ี 20 มีนาคม 2555 
 

เร่ือง        ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 
 

เรียน        ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.   ข้อเท็จจริงและเหตผุลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา                      
                                 ของผู้ ถือหุ้น 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554 
3. รายงานประจ าปี 2554  
4. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5. รายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท จ านวน 1,800,000 

หุ้นให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียน
จดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ) ภายใต้โครงการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  ซึง่
จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ) (ESOP 
Scheme) 

6. ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
9. ข้อบงัคบับริษัทฯ  ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

                          ด้วยคณะกรรมการบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)          ได้มีมติให้เรียก 
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555   ในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องร่วมฤดี บอลรูม 
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ ฟินิกซ์ เพลินจิต เลขท่ี 566 ถนน เพลิตจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร   
เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2554  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2554  เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2554 ดงักลา่ว   ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับ รองการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555    

 



 

 

  
วาระ ท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554 
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัรับทราบ 

วาระ ท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิงบดลุและบญัชี
ก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนั ท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว        

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณารับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัทฯ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2554 
                          ความเห็นของคณะกรรมการ         เห็นควร เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตักิารจดัสรรก าไร      
                          จากผลการด าเนินงานปี  2554        ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบ 
                          จ านวนร้อยละ10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว      ดงันัน้จงึไมต้่องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก   

และจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท  รวมเป็นเงินจ านวน
ทัง้สิน้ 34 ล้านบาท  ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ(BOI) ทัง้จ านวน   
โดยจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 
2555 โดยวนัดงักลา่วคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ
ก าหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2555 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2555 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 

 



 

 

 
วาระท่ี 7             พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ              

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ    

วาระท่ี 8  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุตัิการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานใน
ระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย    ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
(รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์ให้แก่
พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย    ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ใน
ประเทศไทย(รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP  Scheme) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  สืบเน่ืองจากการที่บริษัทฯ ไมไ่ด้ด าเนินการเสนอขายหุ้นให้กบั
พนกังานภายในก าหนด 1 ปี  นบัแตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554    
คณะกรรมการของบริษัทฯ จงึ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุจ านวน 1,800,000 หุ้น   ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย  ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ)  (ภายใต้ ESOP Scheme )    ซึง่เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ท่ีส าคญัในการเสนอขาย
เป็นไปตามโครงการการเสนอขายหลกัทรัพย์       ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ตามท่ีได้เคยน าเสนอใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2554  

       คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิเร่ือง
ดงัตอ่ไปนี ้

 1. การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 1,800,000 หุ้น ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึ
พนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ภายใต้โครงการ ESOP Scheme โดยรายละเอียด
เบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ภายใต้โครงการ  ESOP Scheme ปรากฏตาม
สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 

 



 

 

 
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วภายใต้โครงการ ESOP Scheme ต้องได้รับการ
อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผู้มีสว่นได้เสีย และต้องไมม่ี
ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
คดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ พนกังานในระดบัผู้บริหาร ระดบัสงูของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ) ภายใต้โครงการ ESOP Scheme ในครัง้นี ้

2. การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอ
ขายทัง้หมด ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จด
ทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) เป็นรายบคุคล  
โดยรายละเอียดรายช่ือและหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะได้รับการเสนอขาย ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่
มาด้วยล าดบัท่ี 5 

ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เก่ียวกบั
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่พนกังาน (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ) 
เป็นจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมดให้แก่พนกังานใน
ระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
(รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ปรากฏตามรายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ภายใต้โครงการ ESOP Scheme  (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5) 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ภายใต้โครงการ ESOP Scheme เกินกวา่ร้อยละ 
5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้ หมดให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหา รระดบัสงู ของ
บริษัทและ /หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ ) ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บั รวมผู้มีสว่นได้เสีย และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อย
ละห้าของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม
ทนุให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหาร ระดบัสงูของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียน
จดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถึงพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ ) ภายใต้โครงการ ESOP 
Scheme เกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายทัง้หมดให้แก่พนกังานใน
ระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
(รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ในครัง้นี ้



 

 

 
วาระท่ี 10            เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ตอบข้อซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น  

บริษัทฯ ได้จดัท ารายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิวาระ       
ตา่ง ๆ ข้างต้น ดงัปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

 จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2555 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 9.00 น. จนกวา่จะถงึ
ก าหนดเวลาประชมุ   

บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี2555  ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2555 หากผู้ ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นี ้หรือหากท่านประสงค์
จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ตามรายช่ือปรากฏด้านลา่ง โปรดกรอกรายละเอียดและลง
นามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข ) ท่ีแนบมา ตามสิ่ง ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 8 ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการบริษัทฯ  ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2555 (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7) และกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบ
มาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถงึ ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ อาคาร 11 ชัน้ 2       
ภายในวนัองัคารท่ี 17 เมษายน 2555 จกัขอบคณุย่ิง 

       

                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ  
                                                                                        

                                                                                        (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่)      
                                                                                              ประธานกรรมการ 
  รายช่ือกรรมการท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย :   

1.  นายสรรเสริญ    วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ              4.  นายอจัฉรินทร์   สารสาส     กรรมการอิสระ 
2.  นายปัญจะ         เสนาดิสยั กรรมการอิสระ              5.  นายไพฑรูย์      ทวีผล         กรรมการอิสระ 
3.  นายสบสนัต์ิ       เกตสุวุรรณ   กรรมการอิสระ              6.  นายสรุะศกัด์ิ    เคารพธรรม กรรมการอิสระ     

  สอบถามเพิ่มเติมที่ : ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ  โทร: 0-2728-8616,  0-2728-8600    โทรสาร: 0-2728-8517    


