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วนัท่ี  19  มีนาคม 2558 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.   ข้อเท็จจริงและเหตผุลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา                      
  ของผู้ ถือหุ้น 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
3. รายงานประจ าปี 2557 
4. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5. ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
8. ข้อบงัคบับริษัทฯ  ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียก
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  ในวนัพธุท่ี 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ ชัน้ 3  
สโมสรทหารบก  ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร    เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 
2557  เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557 ดังกล่าว   ให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นรับรองการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557   

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนุมตัิงบดลุและบัญชี
ก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ซึง่ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว        

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณารับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัทฯ 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2557   
 

                          ความเห็นของคณะกรรมการ         เห็นควร เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการจดัสรรก าไร        
                          จากผลการด าเนินงานปี 2557        เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ  
                          0.60 บาท  รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 255,116,336.40  บาท  ซึง่เป็นการจา่ยจากกิจการท่ีได้รับ 
          การสง่เสริมการลงทนุ(BOI) ทัง้จ านวน  โดยจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน 
                          ผู้ ถือหุ้นของบริษัท  ณ  วนัท่ี   5   มีนาคม  2558     โดยวนัดงักลา่วคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น   
                          (Record Date) ท่ีมีสทิ ธิรับเงินปันผล        และก าหนดให้วนัท่ี 6  มีนาคม 2558 เป็นวนัปิดสมดุ 
                          ทะเบียนผ้ถูอื ห้นุเพ่ือการรวบรวมรายช่ือผ้ถืูอห้นุตามมาตรา            ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ 
                          และตลาดหลกัทรัพย์    และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558              ตามท่ี 
                          คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
                       

                          ทัง้นี ้สทิธิในการได้รับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่จะได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุ 
                          สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
 

                          นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจด 
                          ทะเบียนแล้ว     ดงันัน้ จงึไมต้่องตัง้ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น                                 
                          ในครัง้นี ้  
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วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็ นควรเสนอ ท่ีประชุมสามัญ ผู้ ถื อหุ้ น  อนุ มัติ ตาม ท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

 

วาระท่ี 7            พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ              

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิคา่ตอบแทน
กรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ    

วาระท่ี 8  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 

                        ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 9  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี)  และ/หรือ คณะกรรมการ
บริษัทฯตอบข้อซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น  

 
 

บริษัทฯ ได้จดัท ารายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนมุตัิวาระ       
ตา่ง ๆ ข้างต้น ดงัปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
  
 

จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 8.00 น.จนกวา่จะถงึก าหนดเวลา
ประชมุ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
และสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 5 มีนาคม 2558    และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัศกุร์ท่ี 6 
มีนาคม 2558  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุ
ครัง้นี ้หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระท่านใดท่านหนึง่ ตามรายช่ือปรากฏด้านลา่ง โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) ท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 ให้เข้าร่วม 
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ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการบริษัทฯท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะใน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6) และกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริง
พร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถงึ ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
อาคาร 11 ชน้ั 2 ภายในวนัจนัทร์ท่ี 20 เมษายน 2558  จกัขอบคณุย่ิง 

 

 

                                                                                 ขอแสดงความนบัถือ  
 

                                                                                        

                                                                                        (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่)      
                                                                                              ประธานกรรมการ 
 
 
  รายช่ือกรรมการท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย :   
 

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

 

 

 

 

 

สอบถามเพ่มิเตมิได้ท่ ี: สา นกังานเลขานกุารบริษัทฯ โทร: 0-2728-8616, 0-2728-8600 โทรสาร:  

 

0-2728-8517


