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วนัท่ี  20  มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1.   ข้อเท็จจริงและเหตผุลของความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 
2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560
3. รายงานประจ าปี 2560  ในรูปแบบ CD-ROM
4. ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
5. ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น
6. ข้อมลูกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ
7. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข
8. ข้อบงัคบับริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และ
9. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561  ในวนัศกุร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2560 ดงักลา่ว  ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานดงักลา่ว  

วาระ ที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระ ที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 
ธนัวาคม 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไร
ขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว  

l
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วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณารับทราบการจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลของบริษัท 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผล
การด าเนินงาน ปี 2560  เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท ซึง่ได้จ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้ นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 คงเหลือจ่าย ในงวดนีหุ้้ นละ 
0.65 บาท  รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 276,376,031.10 บาท  ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริม
การลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท จ านวน 38,267,450.46 บาท และจ่ายจากก าไรสทุธิที่เสียภาษี
เงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 10 ในอตัราหุ้นละ 0.32 บาท จ านวน 136,062,046.08 บาท และจ่ายจาก
ก าไรสทุธิที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท จ านวน 102,046,534.56 
บาท โดยผู้ รับเงินปันผลจะถกูหกัภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอตัราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรสทุธิที่
เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 10 และร้อยละ 20 เทา่นัน้  โดยจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ทัง้นีบ้ริษัทก าหนดรายช่ือ 
ผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 5 มีนาคม 2561 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561  ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

ทัง้นี ้สิทธิในการได้รับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว  ดงันัน้ จึงไม่ต้อง

จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามทีค่ณะกรรมการ

บริษัทเสนอ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561             

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท    เห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ    

วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด
คา่ตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 เร่ือง การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบั

เร่ือง การเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่

รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัรวมทัง้การแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม รายละเอียดหรือ

ข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่นายทะเบียนได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไมก่ระทบตอ่สาระส าคญั

ของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทตามที่เสนอ 

วาระท่ี 10 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท     เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ตอบข้อ
ซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดท ารายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมตัิวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดงัปรากฏ 
ในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 

บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
และเพื่อรับสทิธิในเงินปันผล ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2561  

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะ
เปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 8.00 น.  

หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ที่จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงแทนในการประชมุครัง้นี ้หรือหากท่าน
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ ตามรายช่ือปรากฏด้านลา่ง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข) ที่แนบมา ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนทา่นได้ ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 หรือ
สามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ได้จาก www.satpcl.co.th โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็น
ตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 และกรุณาสง่หนงัสือ
มอบฉันทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของบริษัท โดยจ่าหน้าซองถึง ส านกังานเลขานกุารบริษัท 
อาคาร 11 ชัน้ 2  ภายในวนัพฤหสับดีที่ 19 เมษายน 2561  จกัขอบคณุยิ่ง 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่) 
 ประธานกรรมการ 

  รายช่ือกรรมการอิสระที่เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย :  

1.  นายสรรเสริญ     วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ         
2.  นายอจัฉรินทร์    สารสาส  กรรมการอิสระ 
3.  นายไพฑรูย์       ทวีผล  กรรมการอิสระ 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  :  ส านกังานเลขานกุารบริษัท  โทร: 02-080-8269  โทรสาร: 02-080-8268 




