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วันท่ี 25 มีนาคม 2554 

 

เร่ือง        ขอเชญิประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2554 
 

เรียน        ทานผูถือหุน 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.   ขอเท็จจริงและเหตุผลของความเห็น ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อประกอบการพิจารณา                      

                                 ของผูถือหุน 

2. สําเนารายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี1/2553 

3. รายงานประจําป 2553  

4. ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

5. รายละเอียดเบื้องตนของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 1,800,000 

หุนใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึง

พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก

พนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่ง

ดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP Scheme) 

6. แบบรายงานการเพิ่มทุน 

7. ขอปฏิบัติสําหรับการประชุมผูถือหุน 

8. ขอมูลกรรมการบริษัทฯ ท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ 

9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข 

10. ขอบังคับบริษัทฯ  ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถอืหุน 

11. แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมสามญัผูถือหุน 
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียก 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันอังคารท่ี 19 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ หองประชมุ 1 ศูนย

การประชมุแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ือง

ตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2553  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 

1/2553 เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ดังกลาว ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554      

วาระ ท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 

2553 ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามญัรับทราบ 

วาระ ท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํป ส้ินสุด ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติงบดุลและ

บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และตรวจสอบโดย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว        

วาระท่ี 4 พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณารับทราบ

การจายเงินปนผลระหวางกาลของบริษัท 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติการจัดสรร

กําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 สวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 

4,000,000 บาท และจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัทในอัตราหุนละ 0.50 บาท รวม

เปนเงินจํานวนท้ังส้ิน 170 ลานบาท ใหกับผูถือหุนท่ีมีรายชือ่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถือหุน

ของบริษัท ณ วันท่ี 14 มีนาคม 2554 โดยวนัดังกลาวคือวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record 

Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล และกําหนดใหวันท่ี 15 มีนาคม 2554 เปนวันปดสมุดทะเบียนผู

ถือหุนเพื่อการรวบรวมรายชื่อผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน  อนุมั ติตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 7             พิจารณาอนุมติัจายคาตอบแทนกรรมการ              

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน อนุมติัคาตอบแทน

กรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ    

วาระท่ี 8  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2554 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน แตงต้ังผูสอบบัญชี 

และกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี ประจําป 2554 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หุน ใหแกพนักงานใน

ระดับผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 

ภายใตโครงการการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึง่ดํารงตําแหนงกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติการเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หุน ใหแกพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัทและ/

หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใต ESOP Scheme โดย

แยกพิจารณาเปน 2 เร่ือง ดังน้ี 

1. การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000 หนวย ใหแกพนักงานในระดับ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง

กรรมการ) ภายใตโครงการ ESOP Scheme โดยรายละเอียดเบื้องตนของการเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุน ภายใตโครงการ ESOP Scheme ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับ 5 

 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวภายใตโครงการ ESOP Scheme ตองไดรับการ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถอืหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมผูมีสวนไดเสีย 

และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละสิบของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู

ถือหุนท่ีมาประชุมคัดคานการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานในระดับ

ผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 

ภายใตโครงการ ESOP Scheme ในคร้ังน้ี 
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2. การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญท่ี

เสนอขายท้ังหมดใหแกพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) เปนรายบุคคล โดยรายละเอียดรายชื่อและ

หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจะไดรับการเสนอขาย ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5 

ท้ังน้ีความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารเก่ียวกับ

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงาน(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง

กรรมการ)เปนจํานวนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญท่ีเสนอขายท้ังหมดใหแก

พนักงานในระดับผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง

ตําแหนงกรรมการ) ปรากฏตามรายละเอียดเบื้องตนของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 

ภายใตโครงการ ESOP Scheme (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) 

 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ภายใตโครงการ ESOP Scheme เกินกวารอยละ 

5 ของจํานวนหุนสามัญท่ีเสนอขายท้ังหมดใหแกพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัท 

และ/หรือบริษทัยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ตองไดรับการอนุมัติจาก

ท่ีประชุมผูถอืหุนเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับรวมผูมสีวนไดเสีย และ

ตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมคัดคานการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานในระดับผูบริหารของ

บริษทั และ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใตโครงการ 

ESOP Scheme เกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญท่ีเสนอขายท้ังหมดใหแกพนักงาน

ในระดับผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง

กรรมการ) ในคร้ังน้ี 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนํา

ออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทฯเพื่อใหสอดคลอง

กับการลดทุนจดทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย 

จํานวน 76,713 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 340,000,000บาท เปนทุนจดทะเบียน

ใหม จํานวน 339,923,287 บาท แบงออกเปนหุนจํานวน 339,923,287 หุน มูลคาหุนท่ีตรา

ไวหุนละ 1 บาท 
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และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ

ลดทุนจดทะเบียน เปนดังน้ี 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน

จํานวน 

339,923,287 บาท (สามรอยสามสิบเกาลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันสองรอยแปดสิบเจ็ด

บาท) 

 แบงออกเปน 339,923,287 หุน  (สามรอยสามสิบเกาลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันสองรอยแปดสิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบงออกเปน     

 หุนสามัญ 339,923,287 หุน  (สามรอยสามสิบเกาลานเกาแสนสอง

หมื่นสามพันสองรอยแปดสิบเจ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ ไมม ี หุน (-) 

วาระท่ี 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห

สนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 1,800,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 

1,800,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 339,923,287  

บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 341,723,287 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

341,723,287 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอ 4 ของบริษทั เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน ดังน้ี 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน

จํานวน 

341,723,287 บาท (สามรอยส่ีสิบเอ็ดลานจ็ดแสนสองหมื่น

สามพันสองรอยแปดสิบเจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน 341,723,287 หุน  (สามรอยส่ีสิบเอ็ดลานเจ็ดแสดสองหมื่น

สามพันสองรอยแปดสิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
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โดยแบงออกเปน  

 หุนสามัญ 341,723,287 หุน  (สามรอยส่ีสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่น

สามพันสองรอยแปดสิบเจ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ ไมม ี หุน (-) 

วาระท่ี 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติ

จํานวน 1,800,000 หุน เพื่อเสนอขายใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใตโครงการการเสนอ

ขายหลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย 

(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ)  

วาระท่ี 13            เร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ   เพื่อใหผูถือหุนซักถาม (ถามี)  และ/หรือ คณะกรรมการ

บริษัทฯตอบขอซักถาม หรือชี้แจงผูถือหุน  

 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายละเอียดขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมัติวาระ       

ตาง ๆ ขางตน ดังปรากฏในสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ตามวัน เวลา และ

สถานท่ีดังกลาว โดยบริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 12.00 น. จนกวาจะ

ถึงกําหนดเวลาประชุม   

บริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุน

ประจําป 2554 ในวันท่ี 14 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันท่ี 15 มีนาคม 2554 

หากผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมคร้ังน้ี หรือ

หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระทานใดทานหน่ึง ตามรายชื่อปรากฏดานลาง โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ท่ีแนบมา ตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 9 ใหเขารวม

ประชุมและออกเสียง 
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ลงคะแนนแทนทานได โดยรายละเอียดขอมูลกรรมการบริษัทฯท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8) และกรุณาสงหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพรอม

เอกสารประกอบมาทางไปรษณีย ตามชือ่ท่ีอยูของบริษัทฯ โดยจาหนาซองถึง สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ 

อาคาร 11 ชั้น 2 ภายในวันจันทรท่ี 18 เมษายน 2554 จักขอบคุณย่ิง       

                          

                                                                                  ขอแสดงความนับถือ  

                                                                                        

                                                                                        (นายสรรเสริญ วงศชะอุม)      

                                                                                              ประธานกรรมการ 

รายชื่อกรรมการท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบดวย :   

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ 

2. นายปญจะ        เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 

3. นายสบสันต์ิ            เกตุสุวรรณ          กรรมการอิสระ 

4. นายอัจฉรินทร     สารสาส        กรรมการอิสระ 

5. นายไพฑูรย ทวีผล  กรรมการอิสระ 

สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ 

โทร:   0-2728-8616, 0-2728-8600    

โทรสาร:  0-2728-8517      
 
 

 
 
 
 
 

 


