ที่ SAT-CS 005/2563
7 เมษายน 2563
เรือ่ ง

แจ้ ง เลื่ อ นการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563 โดยยกเลิ ก วัน ประชุ ม และวาระการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น
วันที่ 8 เมษายน 2563 และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (เพิ่มเติมยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ )

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งการเปลีย่ นวันประชุมและสถานที่จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ SAT-CS 003/2563 ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
2. ประกาศหัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉกุ เฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรือ่ งห้ามชุมนุม การทากิจกรรม
การมั่วสุม ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งการเปลี่ยนวัน
ประชุมและสถานที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่
31 มีนาคม 2563 โดยจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2653 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องฅนสมบูรณ์
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตาบลบางโฉลง อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึน้ ประกอบกับในวันที่ 3 เมษายน 2563 ทางหน่วยงานราชการมีประกาศหัวหน้า
ผูร้ บั ผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิ นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทากิ จกรรม การมั่วสุม
ซึ่งกาหนดห้ามการชุมนุม การทากิจกรรม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชือ้ โรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็ นการทา
กิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ บริษัทคานึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมเป็ นเรื่องสาคัญที่สดุ และตามประกาศดังกล่าวได้ระบุหา้ มการชุมนุมที่มีความเสี่ยงต่อ การแพร่เชือ้ โรค ดังนัน้
หากบริษัทจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในเวลานี ้ แม้ว่าบริษัทจะมีแนวปฏิบตั ิและมาตรการที่ดีและเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชือ้ โรคไว้รองรับแล้ว ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน อีกทัง้ สถานการณ์นีม้ ีการเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา จึงไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้
ด้วยเหตุดงั กล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคานึงถึงประเด็น
ต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมตั ิดงั นี ้
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1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกาหนด โดยยกเลิกกาหนดวันประชุมและวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ที่กาหนดไว้วนั ที่ 8 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิทธิในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 การเลื่อนประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยสาคัญ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากาหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ขึน้ ใหม่ เมื่อสถานการณ์
คลีค่ ลายและมีความเหมาะสมตามที่จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบต่อไป
2. อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริษัท ตามงบการเงินสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท (อัตราเดิม) รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิน้ 425,193,894.00 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายจาก
กิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุน้ ละ 0.0848 บาท เป็ นเงินจานวน 36,064,441.74 บาท จากกาไรสุทธิที่เสีย
ภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.1384 บาท เป็ นเงินจานวน 58,838,084.34 บาท จากกาไรสุทธิที่เสีย
ภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.6001 บาท เป็ นเงินจานวน 255,148,783.30 บาท และจากกาไรสะสม
ที่เสียภาษี เงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.1767 บาท เป็ นเงินจานวน 75,142,584.62 บาท โดยผูร้ บั เงิน
ปั นผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปั นผลที่จ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษี เงินได้นิติบคุ คลในอัตราร้อยละ
10 และร้อยละ 20 เท่านัน้ โดยบริษัทจะจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้
(Record Date) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 28 เมษายน 2563
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ินนั้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริษัทออกไปโดย
ไม่มีกาหนด ซึ่งการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตรา หุน้ ละ 1.00 บาทในรอบนีเ้ มื่อรวมกับการจ่ายเงิ นปั นระหว่างกาลงวด
ครึง่ ปี แรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท แล้ว เป็ นจานวนเงิน
ปั นผลรวมอัตราหุน้ ละ 1.35 บาท ซึง่ เป็ นการจ่ายจากกาไรของบริษัททัง้ ปี 2562
บริษัทขออภัยท่านผูถ้ ือหุน้ เป็ นอย่างสูง ที่ตอ้ งเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นีอ้ ย่างกะทันหัน ตามเหตุผลดังกล่าว
ข้า งต้น และเป็ น ไปตามประกาศจากทางหน่วยงานราชการ อย่า งไรก็ ต าม บริษั ท จะติ ด ตามสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของ
COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกาหนดให้ทาได้
เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ต่อไปโดยเร็ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์)
กรรมการผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทร 02 080-8123 ต่อ 8270-3
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