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วนัท่ี  10  มีนาคม 2559 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.   ข้อเท็จจริงและเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา                      
  ของผู้ ถือหุ้น 

2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
3. รายงานประจ าปี 2558 
4. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5. ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
8. ข้อบงัคบับริษัทฯ  ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

 ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้ เรียก
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมฆัวานรังสรรค์ 
ชัน้ 3  สโมสรทหารบก 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  เพ่ือพิจารณา
เร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558   
เมื่อวนัท่ี  22  เมษายน 2558 ดงักล่าว   ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558   

วาระ ท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี  2558 
ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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วาระ ท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2558 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไร
ขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึ่งได้ผ่าน 
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชี  
รับอนญุาตแล้ว        

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น พิจารณารับทราบ 
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลของบริษัทฯ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2558   
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น อนุมัติการจัดสรรก าไร 
จากผลการด าเนินงานปี 2558  เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัราหุ้นละ  
0.60 บาท  รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 255,116,336.40  บาท  ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้จ านวน  โดยจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2559   โดยวนัดงักล่าวคือวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
(Record Date)  ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และก าหนดให้วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 เป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559  ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอ 

                       

                          ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอนจนกวา่จะได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 

 

                         นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว  ดงันัน้ จงึไมต้่องตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ในครัง้นี ้  
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วาระท่ี 6        พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนท่ียังมิได้ 
น าออกจ าหน่าย  และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ  โดยการตดัหุ้นท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 1,517,915 หุ้น ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 7          พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนุมตัิตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 8            พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ    
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ    

วาระท่ี 9  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2559 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี  
และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2559   ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 10  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี)  และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ
ตอบข้อซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น  

 

บริษัทฯ ได้จดัท ารายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมตัิวาระต่าง ๆ 
ข้างต้น ดงัปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

 

  

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2559 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 8.00 น.จนกว่าจะถึงก าหนดเวลา
ประชมุ 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
และสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัศกุร์ท่ี 4 มีนาคม 2559  
หากผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครัง้นี ้หรือ  
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายช่ือท่ีปรากฏด้านล่าง โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 7 ให้เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉันทะในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ปรากฎตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 6 และกรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะฉบบัจริง
พร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยู่ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง ส านกังานเลขานุการบริษัทฯ 
อาคาร 11 ชัน้ 2   ภายในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2559  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     

 

 

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