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วันท่ี 15 มีนาคม 2556 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
 

เรียน ทานผูถือหุน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1.   ขอเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา                      

  ของผูถือหุน 

2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

3. รายงานประจําป 2555 

4. ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

5. แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

6. ขอปฏิบัติสาํหรับการประชุมผูถือหุน 

7. ขอมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เปนตัวแทนรบัมอบฉันทะ 

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

9. ขอบังคับบริษัทฯ  ในสวนทีเ่ก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

10. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามัญผูถือหุน 
 

 ดวยคณะกรรมการบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียก

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันศุกรที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม A           

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ   เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม   เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร   เพ่ือพิจารณา

เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ดังกลาว   ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2556   

วาระ ที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการดําเนนิงานของบรษิัทฯในรอบป 2555 

ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรบัทราบ 
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วาระ ที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ 

วันท่ี  31 ธันวาคม 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติงบดุลและบัญชี

กําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซ่ึงไดผาน

การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตแลว        

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณารับทราบการ

จายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัทฯ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา

ออกจําหนาย และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯเพ่ือใหสอดคลองกับ

การลดทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย จํานวน 

1,766,200 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 341,723,287 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 

จํานวน 339,957,087 บาท แบงออกเปนหุนจํานวน 339,957,087 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท และอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบรษิัท เพ่ือใหสอดคลองกับ

การลดทนุจดทะเบียน เปนดังน้ี 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน

จํานวน 

339,957,087 บาท (สามรอยสามสิบเกาลานเกาแสนหา

หม่ืนเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน 339,957,087 หุน  (สามรอยสามสิบเกาลานเกาแสนหา

หม่ืนเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาทหุน) 

 มูลคาหุนละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน     

 หุนสามัญ 339,957,087 หุน  (สามรอยสามสิบเกาลานเกาแสนหา

หม่ืนเจ็ดพันแปดสิบเจ็ดบาทหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ ไมมี หุน (-) 
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วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลในรูปของหุนปนผล และเงินสด และการจัดสรรเงินกําไร

สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงาน ป 2555 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการ

จัดสรรเงินกําไรสวนหนึ่งเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินรวมทัง้สิน้จํานวน 175,809 

บาท และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 โดยจายจากกําไรสุทธปิระจําป 2555 ที่

ไดมาตามบัตรสงเสริมการลงทนุซ่ึงไดรับยกเวนภาษเีงินไดนิติบุคคล ซ่ึงผูถือหุนประเภทบุคคล

ธรรมดาไดรับเครดิตในการคํานวณภาษีเงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร 

ใหแกผูถือหุนของบรษิัทในรูปของหุนปนผลและเงินสดในอัตราหุนละ 0.67 บาท มีรายละเอียด

ดังน้ี 

1. จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท จํานวนไมเกิน 84,989,522 หุน มูลคาที่ตราไวหุน

ละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทในอัตรา 4 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล กรณีเศษหุนใหปดท้ิง รวม

มูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 21,247,380.50 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.25 บาทตอหุน 

ทั้งนี้ในกรณีทีผู่ถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังจากจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปน

เงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.25 บาท 

2. จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.42 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 

142,782,396.54 บาท 

การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนจะจายใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือ

หุนของบริษทั ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 โดยวันดังกลาวคือวนักําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record 

Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวนัท่ี 29 เมษายน 2556 เปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือ

หุนเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห

สนธิ ขอ 4 ของบริษทั เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 86,754,722 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 

86,754,722 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 339,957,087 

บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 426,711,809 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 426,711,809 

หุน  
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มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบรคิณหสนธ ิขอ 4 ของบริษทั เพ่ือให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุน ดังน้ี 

ขอ 4. 
ทุนจดทะเบียน

จํานวน 

426,711,809 บาท (สี่รอยย่ีสิบหกลานเจ็ดแสนหนึง่หม่ืนหนึง่

พันแปดรอยเกาบาท) 

 แบงออกเปน 426,711,809 หุน  (สี่รอยย่ีสิบหกลานเจ็ดแสนหนึง่หม่ืนหนึง่

พันแปดรอยเกาหุน) 

 มูลคาหุนละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน    

 หุนสามัญ 426,711,809 หุน  (สี่รอยย่ีสิบหกลานเจ็ดแสนหนึง่หม่ืนหนึง่

พันแปดรอยเกาหุน) 

 หุนบุริมสิทธ ิ ไมมี หุน (-) 

วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรร

หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 86,754,722 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามรายละเอียด ดังนี ้

1. หุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 84,989,522  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  เพ่ือรองรับ

การจายหุนปนผล 

2. หุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,765,200 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขาย

ใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซ่ึง

ดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใตโครงการการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับ

ผูบริหารระดับสงูของบรษิัทและ/หรือบรษิัทยอย (รวมถึงพนักงานซ่ึงดํารงตําแหนงกรรมการ) 

ตามท่ีไดรับอนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 20 เมษายน

2555 

วาระที่ 9  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นคว ร เสนอ ที่ประ ชุ มสามัญผู ถือหุ น  อนุ มั ติตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที ่10  พิจารณาอนุมัติจายคาตอบแทนกรรมการ              

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติคาตอบแทน

กรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ    

วาระท่ี 11  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2556 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงต้ังผูสอบบัญชี และ

กําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธขิองบริษัท 

ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงค 

 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติตามที่

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เพ่ือใหผูถือหุนซักถาม (ถามี) และ/หรอื คณะกรรมการบริษทัฯ 

ตอบขอซักถาม หรือช้ีแจงผูถือหุน  

 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายละเอียดขอเท็จจรงิและเหตุผล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระ       

ตาง ๆ ขางตน ดังปรากฏในสิ่งทีส่งมาดวยลาํดับที่ 1 
  

 

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ตามวัน เวลา และสถานท่ี

ดังกลาว โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 12.00 น. จนกวาจะถึง

กําหนดเวลาประชุม 

บริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธใินการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป2556  ในวันท่ี 13 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 14 มีนาคม 2556   หากผูถือหุน

ทานใดประสงคทีจ่ะแตงต้ังบุคคลอืน่เขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรอืหากทานประสงค

จะมอบฉันทะใหกับกรรมการอสิระทานใดทานหนึ่ง ตามรายช่ือปรากฏดานลาง โปรดกรอกรายละเอียดและ      

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่แนบมา ตามสิง่ทีส่งมาดวยลําดับท่ี 8 ใหเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนทานได โดยรายละเอียดขอมูลกรรมการบรษิัทฯที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู 
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ถือหุนประจําป 2556 (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 7) และกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะฉบับจรงิพรอมเอกสารประกอบ

มาทางไปรษณีย ตามช่ือท่ีอยูของบรษิัทฯ โดยจาหนาซองถึง สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ อาคาร 11 ช้ัน 2       

ภายในวันอังคารที่ 16 เมษายน 2556 จักขอบคุณย่ิง 

 

                                                                                 ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                        

                                                                                        (นายสรรเสริญ วงศชะอุม)      

                                                                                              ประธานกรรมการ 

 

 

 

  รายช่ือกรรมการทีเ่ปนตัวแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบดวย :   

1.  นายสรรเสริญ    วงศชะอุม กรรมการอสิระ              4.  นายอัจฉรินทร   สารสาส     กรรมการอสิระ 

2.  นายปญจะ         เสนาดิสัย กรรมการอสิระ              5.  นายไพฑูรย      ทวีผล         กรรมการอสิระ 

3.  นายสบสันต์ิ       เกตุสุวรรณ   กรรมการอิสระ              6.  นายสุระศักด์ิ    เคารพธรรม กรรมการอสิระ     

สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี  :  สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ  โทร: 0-2728-8616, 0-2728-8600    โทรสาร: 0-2728-8517    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


