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วนัท่ี  21  มิถนุายน 2553 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 
2. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ 
3. แบบรายงานการเพิ่มทนุ 
4. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข 
5. ข้อมลูกรรมการบริษัทฯ ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
6. ข้อปฏิบตัสํิาหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ได้มีมตใิห้เรียกประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 ในวนัองัคารท่ี 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1          
โรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553   

ข้อเท็จจริงและเหตผุล   เลขานกุารฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2553 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2553 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
รับรองรายงานการประชมุฯ แล้ว และเห็นวา่ถกูต้องตามมตขิองท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้
นอกจากได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุผู้ ถือหุ้น
ตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดงักลา่วผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี
www.satpcl.co.th ด้วย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณารายงานการประชมุฯ และสามารถตรวจสอบ
ความถกูต้องได้      ซึง่ไม่ปรากฏวา่มีผู้ใดขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด       ดงัรายละเอียด (สิง่ท่ีสง่มาด้วย
ลําดบัท่ี 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาและรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2553 
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วาระ ท่ี 2 พิจารณาและอนมุตักิารออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบแสดงสทิธิในการ
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้จํานวน 25,000,000 หน่วย โดยไม่คดิมลูคา่ เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น  

ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ (ใบแสดงสิทธิฯ) เป็นตราสารท่ีสามารถโอน
เปล่ียนมือ และสามารถซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ เม่ือตลาดหลกัทรัพย์
ประกาศรับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน การออกใบแสดงสทิธิฯ จะเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ โดยเป็นการเปิดโอกาสและเพิ่มทางเลือกในการลงทนุมากขึน้ กลา่วคือ ผู้ ถือหุ้นสามารถ
เลือกท่ีจะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุตามสดัสว่นและราคาใช้สทิธิท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยนําใบ
แสดงสทิธิฯ มาใช้เป็นหลกัฐานในการใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิม่ทนุของบริษัทฯ หรือหากผู้ ถือหุ้นไม่
ประสงค์จะใช้สทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นก็สามารถขายหรือโอนสทิธิฯในการ
จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุนีอ้อกไปในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ และนกัลงทนุท่ีซือ้หรือรับโอนใบแสดงสทิธิฯ 
สามารถนําใบแสดงสทิธิฯ ดงักลา่ว มาใช้เป็นหลกัฐานในการใช้สทิธิซือ้หุ้นเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
ตามสดัสว่นและราคาใช้สทิธิท่ีบริษัทฯ กําหนด          

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารออกใบ
แสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้จํานวน 25,000,000 หน่วย โดยไม่คดิมลูคา่ เพ่ือ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิตามสดัสว่นการถือหุ้น ตามรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบแสดง
สทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัท่ีกําหนดโดย
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ในอตัราสว่นการจองซือ้ 12 หุ้นเดมิ
ตอ่ 1 ใบแสดงสทิธิฯ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ โดยรายละเอียดของใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่ม
ทนุท่ีโอนสทิธิได้ ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบั 2 

วาระ ท่ี 3 พิจารณาและอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล บริษัทฯมีความประสงค์ท่ีจะขยายธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองตามสภาวะ
เศรษฐกิจ อตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมเคร่ืองยนต์ทางการเกษตรท่ีมีแนวโน้มเตบิโตใน
อนาคต   ด้วยเหตนีุ ้บริษัทฯจงึมีแผนระดมทนุเพ่ือรองรับโครงการขยายกําลงัการผลติในโรงหลอ่
เหลก็แหง่ใหม่ และโครงการลงทนุเพิ่มเตมิในอนาคต ตลอดจนใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน เพ่ือเสริม
สภาพคลอ่งในการดําเนิธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้ ผู้ ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการท่ีบริษัทฯ มี
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โครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงมากยิ่งขึน้ ตลอดจนมีศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจท่ี
เพิ่มขึน้ จนชว่ยให้องค์กรสามารถเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง และยัง่ยืนในอนาคต อนัจะก่อให้เกิด
มลูคา่เพิ่มตอ่ผู้ ถือในระยะยาว รายละเอียดวตัถปุระสง่ต์และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุ   
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ ซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุฯ (สิง่ท่ีสง่มด้วย 3)  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารเพิม่ทนุ
จดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 40,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 40,000,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียนเดมิจํานวน 300,000,000 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 340,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 340,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพิ่มทนุตามท่ีระบไุว้ข้างต้น ดงันี ้

ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจํานวน 340,000,000 บาท (สามร้อยส่ีสบิล้านบาท) 
 แบง่ออกเป็น 340,000,000 หุ้น (สามร้อยส่ีสบิล้านหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
  โดยแยกออกเป็น  
 หุ้นสามญั 340,000,000 หุ้น (สามร้อยส่ีสบิล้านหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-) 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขาย
ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ บริษัทฯจะต้องจดัสรรหุ้นเพ่ือรองรับการใช้ตามใบ
แสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ตามท่ีขออนมุตัใินครัง้นี ้ และคณะกรรมการของ
บริษัทฯ เห็นสมควรให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุอีกสว่นหนึง่เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั 
(Private Placement) เพ่ือเป็นการขยายฐานนกัลงทนุ และเพิ่มสภาพคลอ่งให้แก่หลกัทรัพย์ของ
บริษัทฯ   

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิารจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 40,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียด ดงันี ้
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(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 25,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบแสดง
สทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้  

ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือ เน่ืองจากไม่มีการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ี
โอนสทิธิได้ บริษัทฯอาจเสนอขายหุ้นสว่นท่ีเหลือดงักลา่วในคราวเดียวกนั หรือตา่งคราว
กนั ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ (ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร เป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจดัสรร รวมถึงการพจิารณากําหนด "ราคาตลาด" 
ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องจะกําหนด 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 15,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวกนั หรือ
ตา่งคราวกนั ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาต และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม ่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ มีอํานาจพจิารณากําหนดราคา
เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จดัสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั
ตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ หากบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นกัลงทนุท่ีมีเข้าขา่ยเป็นบคุคลท่ีเก่ียว
โยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกําหนด บริษัทจะดําเนินการใด ๆตามประกาศท่ีเก่ียวข้อง
กําหนด 

วาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม (ถ้ามี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 
ตอบข้อซกัถาม หรือชีแ้จงผู้ ถือหุ้น 
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        จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 9.00 น. จนกวา่จะถึง
กําหนดเวลาประชมุ 

         บริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ท่ี 1/2553 ในวนัท่ี 28 มิถนุายน 2553 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2553 หากผู้ ถือ
หุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นี ้ หรือหากทา่น
ประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ตามรายช่ือปรากฏด้านลา่งโปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) ท่ีแนบมา ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 ให้เข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงคะแนนแทนทา่นได้ โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการบริษัทฯท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5) และกรุณาสง่หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อม
เอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยูข่องบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง สํานกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
อาคาร 11 ชัน้ 2 ภายในวนัศกุร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2553 จกัขอบคณุย่ิง 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

 (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม) 
 ประธานกรรมการ 

รายช่ือกรรมการท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย :   

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ 
2. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอิสระ 
3. นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 
4. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 
5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ 

 

สํานกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
โทร:   0-2728-8616, 0-2726-8600    
โทรสาร:  0-2728-8517      
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