
 
 

 

 

รายละเอียดเบือ้งต้นของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท สมบูรณ์ แอด็วานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) จ านวน 1,800,000 หุ้น 

ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย  
(รวมถงึพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ)  

ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
ซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 

 
1. วัตถุประสงค์และความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

การจดัให้มีการออกหุ้นตามผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย ตาม
โครงการ ESOP Scheme ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

 เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้บคุลากรมีความตัง้ใจมุง่มัน่ทมุเทในการท างานด้วยผลตอบแทนท่ี
เหมาะสม มีความรู้สกึเป็นเจ้าขององค์กร และจงูใจให้พนกังานมีสว่นร่วมสร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทใน
อนาคต  

 เพ่ือตอบแทนความทุ่มเทในการท างานอย่างตอ่เน่ืองของผู้บริหาร โดยการร่วมกนัเป็นเจ้าของกิจการ 
 เพ่ือรักษาบคุลากรท่ีส าคญัให้ปฏิบตัิงานกบับริษัทตอ่ไปในระยะยาว อนัเป็นผลดีตอ่การด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท  
 เพ่ือสร้างประโยชน์ร่วมระหวา่งผู้ ถือหุ้นและบริษัทในการท่ีพนกังานร่วมกนัปฏิบตัิงานให้เกิดความมัน่คง

ด้านผลประกอบการของบริษัท และเกิดผลตอบแทนท่ีดีในอนาคตแก่ผู้ ถือหุ้น 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ช่ือหลกัทรัพย์ : หุ้นสามญัของบริษัท สมบรูณ์ แอด็วานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SAT) 

ประเภท : หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

ชนิด : หุ้นสามญั ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุโดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท (การ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ) ซึง่มีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดในข้อ 6. (พนักงานตามโครงการ ESOP 

Scheme) โดยพนกังานตามโครงการ ESOP Scheme จะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ
ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดในข้อ 7. 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 



 
 

 

 

  
ทัง้นี ้บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่พนกังานตามโครงการ ESOP 
Scheme แตล่ะคนเป็นจ านวนเตม็ 100 หุ้นหรือจ านวนทวีคณูของ 100 หุ้น โดยในกรณีท่ี
จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับการจดัสรรมีเศษหุ้น (คือจ านวนไมค่รบ 100 หุ้น) ให้ท า
การปัดเศษหุ้นท่ีมีจ านวน 50 หุ้นหรือมากกวา่นัน้ขึน้เป็นจ านวน 100 หุ้น และให้ท าการปัด
เศษหุ้นท่ีมีจ านวนน้อยกวา่ 50 หุ้น ทิง้ทัง้จ านวน 

อายขุองโครงการตอ่เน่ือง : 4 ปี นบัจากวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้แรก 

จ านวนของหุ้นสามญัท่ี
เสนอขาย 

: จ านวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,800,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท บริษัทจะท าการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นโครงการตอ่เน่ือง (โปรดดรูายละเอียดการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุในหวัข้อ “ระยะเวลาการเสนอขาย”) 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในแตล่ะครัง้ท่ีราคาตลาด  

  “ราคาตลาด” หมายถงึ ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 
วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในแตล่ะครัง้ 

  "วนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ" หมายถงึ วนัท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท แ ละ/
หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมีมติให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่พนกังาน
ตามโครงการ ESOP Scheme และก าหนดรายละเอียดตา่งๆ เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นโครงการตอ่เน่ือง ดงันี ้

  (1) บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้แรกภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่พนกังานตามโครงการ 
ESOP Scheme โดยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะเสนอขายในปีแรกนี ้ จะมีจ านวนรวมกนั
ไมเ่กินร้อยละ 35 ของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ 
ESOP Scheme  

(2)  บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเหลือทัง้หมดภายใน 3 ปีนบัจากวนัท่ีมี
การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุครัง้แรก 

 



 
 

 

 

ตลาดรองของหุ้นสามญั
เพ่ิมทนุ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีท่ีเสนอขายในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

ผลกระทบตอ่สว่นแบ่ง
ก าไรหรือสิทธิออกเสียง
ของผู้ ถือหุ้นเดิม (Control 
Dilution) 

: ในกรณีท่ีบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และพนกังานจองซือ้ทัง้หมด 
จ านวน 1,800,000 หุ้น จะเป็นผลให้สว่นแบ่งก าไรหรือสิทธิ ในการออกเสียงของผู้ ถือหุ้น
เดิมลดลงประมาณร้อยละ 0.53 ของสว่นแบ่งก าไร หรือสิทธิในการออกเสียงเดิม 

ผลกระทบตอ่ราคาตลาด
ของหุ้นเม่ือมีการจองซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท 
(Price Dilution) 

: การเสนอขายหุ้นในแตล่ะครัง้ของบริษัทจะไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น 
เน่ืองจากราคาเสนอขายนัน้ค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ย้อนหลงั 15 วนัท าการติดตอ่กนัก่อนวนัท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใน
แตล่ะครัง้ และไมม่ีการก าหนดสว่นลดจากราคาตลาดแตอ่ย่างใด 

   

3. วิธีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวนไมเ่กิน 1,800,000 หุ้นให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ) ตามโครงการ ESOP Scheme โดยคณะกรรมการบริษัท และ /หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
จะเป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวนัเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ราคาเสนอขาย (ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน 
“ราคาเสนอขายตอ่หุ้น”) วนัจองซือ้ และจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีพนกังานแตล่ะรายจะได้รับตามโครงการ 
ESOP Scheme รวมถงึหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

นอกเหนือจากกรณีท่ีระบไุว้ในข้อ 4 และข้อ 5 ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไปนัน้ จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีคณะกรรมการ
บริษัท และ /หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเสนอขายให้แก่พนกังานแตล่ะรายตามโครงการ ESOP 
Scheme จะมีจ านวนไมเ่กินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดท่ีเสนอขายตามโครงการ ESOP 
Scheme ทัง้นี ้จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีคณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะ
เสนอขายให้แก่พนกังานแตล่ะรายตามท่ีระบใุนข้อ 4 และ ข้อ 5 นัน้จะมีจ านวนไมเ่กินกวา่จ านวนท่ีก าหนดไว้ใน
ข้อ 4 และข้อ 5 ดงักลา่ว 

 

 



 
 

 

 

4. รายชื่อกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ในประเทศไทยที่ได้รับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในครัง้นี ้มีดังต่อไปนี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ี
จะได้รับการ
เสนอขาย  

(หุ้น) 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนท่ีจะได้รับการเสนอ
ขายครัง้แรกภาย 1 ปี 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ี
จะได้รับการเสนอขายต่อจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 

นายวีระยทุธ  
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ กรรมการผู้อ านวยการ  
 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 

นายยงเกียรติ ์ 
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ และรองกรรมการ
อ านวยการบริหาร 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 

นางสาวนภสัร  
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการและรองกรรมการ
ผู้อ านวยการ - ส านกักรรมการ
ผู้อ านวยการ 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 

นายวรพจน์  
ฉตัรชยักลุศริิ 

รองกรรมการผู้อ านวยการ – 
สายการเงินและบญัชี และ
กรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 

นายวสนัต์ 
ชวเจริญพนัธ์ 

รองกรรมการผู้อ านวยการ – 
สายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 

นายวชิยั  
ศรีมาวรรณ์ 

รองกรรมการผู้อ านวยการ – 
สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 
และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 

นางกษมน กิตติ
อ าพน 

รักษาการผู้จดัการทัว่ไปฝ่าย
ธุรการ รัฐกิจสมัพนัธ์ CSRและ
กรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5. รายละเอียดของพนักงานในระดับผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งจดทะเบียนจัดตัง้ใน
ประเทศไทย (รวมถงึพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ) ที่ได้รับการเสนอขายเกนิกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัง้หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้นี ้

1. รายช่ือกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้น
สามัญเพิ่ม
ทุนที่จะได้รับ
การเสนอขาย  

(หุ้น) 

จ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับ
การเสนอขายครัง้
แรกภายใน 1 ปี 

(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับการ 

เสนอขายต่อจ านวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทัง้หมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 

จ านวนครัง้ที่เข้า
ประชุม/จ านวน
ครัง้ที่ประชุม

ทัง้หมด 

1.  นายวีระยทุธ  
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ กรรมการ
ผู้อ านวยการ  

ไม่เกิน 
180,000 

ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 9/10 

2.  นายยงเกียรติ ์ 
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ และรอง
กรรมการอ านวยการ
บริหาร 

ไม่เกิน 
180,000 

ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 9/10 

3.  นางสาวนภสัร  
กิตะพาณิชย์ 

กรรมการและรองกรรมการ
ผู้อ านวยการ -  ส านกั
กรรมการผู้อ านวยการ 

ไม่เกิน 
180,000 

ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 10/10 

4.  นายวรพจน์  
ฉตัรชยักลุศริิ 

รองกรรมการผู้อ านวยการ 
- สายการเงินและบญัชี 
และกรรมการบริษัทย่อย 

ไม่เกิน 
180,000 

ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 3/3 

5.  นายวสนัต์ 
ชวเจริญพนัธ์ 

รองกรรมการผู้อ านวยการ 
– สายทรัพยากรบคุคลและ
ธุรการ และกรรมการบริษัท
ย่อย 

ไม่เกิน 
180,000 

ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 3/3 

6.  นายวชิยั  
ศรีมาวรรณ์ 

รองกรรมการผู้อ านวยการ 
– สายจดัหาและพฒันา
คณุภาพ และกรรมการ
บริษัทย่อย 

ไม่เกิน 
180,000 

ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 3/3 

7. นางกษมน กิตติ
อ าพน 

รักษาการผู้จดัการทัว่ไป
ฝ่ายธุรการ รัฐกิจสมัพนัธ์ 
CSRและกรรมการบริษัท
ย่อย 

ไม่เกิน 
180,000 

ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 3/3 



 
 

 

 

2. รายช่ือพนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงู 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะได้รับการ

เสนอขาย  
(หุ้น) 

จ านวนหุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนท่ีจะได้รับการ
เสนอขายครัง้แรก

ภายใน 1 ปี  
(หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนท่ีจะได้รับ

การเสนอขายต่อจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมดตาม
โครงการ ESOP Scheme 

1.  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อ านวยการ – 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่เกิน 180,000 ไม่เกิน 63,000 
 

ไม่เกินร้อยละ 10 
 

หมายเหต:ุ จ านวนท่ีก าหนดเป็นจ านวนหุ้นสงูสดุท่ีพนกังานแตล่ะคนจะได้รับการเสนอขาย ทัง้นี ้จ านวนหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุท่ีพนกังานแตล่ะคนจะได้รับการเสนอขายในแตล่ะปีขึน้อยู่กบั อายงุาน ต าแหน่ง 
ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ผลประเมินท่ีได้จากตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (KPIs) ของ
พนกังานแตล่ะคนในแตล่ะปี อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นท่ี พนกังานแตล่ะคนจะได้รับจดัสรรจะไม่
เกินจ านวนสงูสดุท่ีก าหนดในตาราง  

5.1 ผลประโยชน์ท่ีพนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเม่ือค านวณเป็นตวัเงิน 
โดยค านวณจากผลตา่งของราคาเสนอขายและราคาตลาด 

บริษัทก าหนดราคาเสนอขายในแตล่ะครัง้ท่ีราคาตลาด ดงันัน้จงึไมเ่กิดผลตา่งของราคาเสนอขายและราคาตลาด 

5.2 ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

(ก) นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่
นายวีระยทุธเป็นผู้บริหารหลกัของบริษัทท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการน าพาบริษัทให้ผ่านพ้นจากวิกฤต
เศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่มีความรู้และประสบการณ์ และเป็นท่ีรู้จกัดีในแวดวงธุรกิจผลิตชิน้สว่น
ยานยนต์ เป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการจดัการและบริหารงาน นายวีระยทุธ
ได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายอย่างเตม็ท่ีในการบริหารกิจการ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทมาโดย
ตลอด จงึเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่นายวีระยทุธเพ่ือเป็นการตอบแทนความ
ทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการบริหารงานบริษัทด้วยดีตลอดมา และเพ่ือเป็นแรงจงูใจให้นายวีระยทุธ
สร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบับริษัทในอนาคต  



 
 

 

 

(ข) นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่
นายยงเกียรต์ิ เป็นหนึง่ในผู้บริหารท่ีร่วมผลกัดนัให้บริษัทผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็นผู้บริหารที่
มีความรู้และประสบการณ์ และเป็นท่ีรู้จกัดีในแวดวงธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ตลอดจนได้ทุ่มเท
แรงใจแรงกายอย่างเตม็ท่ีในการบริหารกิจการ และเพ่ือเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของนายยงเกียรต์ิ 
และเพ่ือเป็นการจงูใจให้นายยงเกียรต์ิเป็นผู้บริหารของบริษัทตอ่ไป คณะกรรมการและคณะกรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จงึเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่นาย
ยงเกียรต์ิ  

(ค) นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ 
นางสาวนภสัรเป็นอีกหนึง่ในผู้บริหารที่ร่วมผลกัดนัให้บริษัทผ่านพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และเป็น
ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการ ร่วมก าหนดทิศทางกลยทุธ์องค์กรเป็นผู้บริหารที่
มีความมุง่มัน่ทุ่มเทและเสียสละในการท างานให้แก่บริษัทอย่างเตม็ท่ี เพ่ื อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่
บริษัทมาโดยตลอด จงึเห็นควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่นางสาวนภสัร เพ่ือเป็นการตอบ
แทนความทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการบริหารงานบริษัทด้วยดีตลอดมา และเพ่ือเป็นแรงจงูใจให้
นางสาวนภสัรร่วมท างานกบับริษัทในระยะยาวเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

(ง) ผู้บริหารอื่นๆ 

ช่ือผู้บริหาร เหตผุล 
1. นายวรพจน์ ฉตัรชยักลุศริิ นายวรพจน์ เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความช านาญในด้านการเงินและการบญัชี และประสบการณ์ท่ี

กว้างขวาง ซึง่บริษัทคาดวา่ นายวรพจน์ จะสามารถน าประสบการณ์และความช านาญท่ีมีอยู่มาใช้
ประโยชน์ส าหรับกลุ่มบริษัทได้ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร จงึเหน็ควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นายวรพจน์ เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้นายวรพจน์ 
น าพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต  

2.  นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวสนัต์ เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความช านาญในด้านการบริหาร งานบคุคลและธุรการ และประสบการณ์
ท่ีกว้างขวาง ซึง่บริษัทคาดวา่ นายวสนัต์ จะสามารถน าประสบการณ์และความช านาญท่ีมีอยู่มาใช้
ประโยชน์ส าหรับกลุ่มบริษัทได้ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาแล ะคา่ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร จงึเหน็ควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นายวสนัต์ เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้นายวสนัต์ 
น าพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต  



 
 

 

 

ช่ือผู้บริหาร เหตผุล 

3.  นายวชิยั ศรีมาวรรณ์ นายวชิยั เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ ควา มช านาญในด้านการจดัซือ้และระบบมาตรฐานสากล และ
ประสบการณ์ท่ีกว้างขวาง ซึง่บริษัทคาดวา่ นายวชิยั จะสามารถน าประสบการณ์และความช านาญท่ีมีอยู่
มาใช้ประโยชน์ส าหรับกลุ่มบริษัทได้ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร จงึเหน็ควรเสนอให้เสนอขายหุ้น สามญัเพิ่มทนุให้แก่นายวชิยั เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้นายวชิยั 
น าพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต  

4.  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์  เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความช านาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประสบการณ์ท่ีกว้างขวาง ซึง่บริษัทคาดวา่ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ จะสามารถน าประสบการณ์และความ
ช านาญท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ส าหรับกลุ่มบริษัทได้ คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จงึเหน็ควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่นางจิราพร ศรีสม
วงษ์ เพ่ือเป็นแ รงจงูใจให้นางจิราพร ศรีสมวงษ์ น าพาบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จ
และบรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต 

5.  นางกษมน กิตตอิ าพน นางกษมน กิตตอิ าพน  เป็นผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความช านาญในด้าน การบริหารจดัการ งานธุรการ การ
ส่ือสารองค์กรและด้านCSR และประสบการณ์ท่ีกว้างขวาง ซึง่บริษัทคาดวา่นางกษมน กิตตอิ าพน จะ
สามารถน าประสบการณ์และความช านาญท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ส าหรับกลุ่มบริษัทได้ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จงึเหน็ควรเสนอให้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่นางกษมน กิตตอิ าพน เพ่ือเป็นแร งจงูใจให้นางกษมน กิตตอิ าพน  น าพาบริษัทให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ในอนาคต 

6. คุณสมบัตขิองพนักงานที่จะได้รับเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(1) ต้องมีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ในประเทศไทย ณ วนัท่ีมีการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในแตล่ะครัง้ รวมถงึพนกังานของบริษัท หรือบริษัทย่อยซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศ
ไทยท่ีถกูสง่ไปปฏิบตัิหน้าท่ีประจ าท่ีบริษัทย่อยในตา่งประเทศ โดยไมร่วมพนกังาน (รวมถงึพนกังานซึง่
ด ารงต าแหน่งกรรมการ) ของบริษัทย่อยในตา่งประเทศ 

(2) จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีพนกังานแตล่ะรายจะได้รับในแตล่ะปีไมจ่ าเป็นต้องเท่ากนั ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั
อายงุาน และ/หรือต าแหน่ง และ/หรือขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และ/หรือผลประเมินท่ีได้จาก
ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (KPIs) ในแตล่ะปีตามรอบระยะเวลาท่ีเก่ียวข้องตามหลกัเกณฑ์พิจารณาของ
บริษัท รวมถงึผลงานและประโยชน์ท่ีท าให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการ และ /หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้ก าหนดรายช่ือพนกังานและ /
หรือคณุสมบตัิของพนกังานของบริษัทท่ีจะได้รับเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและจ านวนหุ้นท่ีจะเสนอ
ขายให้แก่พนกังานแตล่ะรายตามโครงการ ESOP Scheme  



 
 

 

 

7. เงื่อนไขการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme 

7.1 คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเป็นผู้มีอ านาจก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญั
เพ่ิมทนุท่ีพนกังานตามโครงการ ESOP Scheme แตล่ะรายมีสิทธิได้รับส าหรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใน
แตล่ะครัง้ โดยอาจก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับการเสนอขายในแตล่ะครัง้ออกเป็นหลายวนัจองซือ้ 
รวมทัง้มีอ านาจก าหนดจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจะใช้สิทธิจองซือ้ได้ในแตล่ะวนัจองซือ้ดงักลา่ว ตลอดจนให้มี
อ านาจในการด าเนินการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขการจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุท่ีมีการเสนอขายตามโครงการ ESOP Scheme 

7.2 นอกเหนือจากกรณีท่ีก าหนดไว้ในข้อ 7.3 ดงัท่ีจะกลา่วตอ่ไป พนกังานตามโครงการ ESOP Scheme ท่ีจะจองซือ้
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีก าหนดไว้ได้นัน้จะต้องมีสถานะเป็นพนกังานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อยซึง่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทยในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

7.3 ในกรณีท่ีพนกังานตามโครงการ ESOP Scheme สิน้สดุสภาพการเป็นพนกังานของบริษัทเน่ืองจากเสียชีวิตลง
ก่อนหรือในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในคราวนัน้ๆ หรือเกษียณอายตุามหลกัเกณฑ์ของบริษัท  ให้ถือวา่ยงัคงมี
สิทธิท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสว่นท่ีได้สิทธิได้อีกหนึง่คราวในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีก าหนดใน
คราวนัน้ภายใต้เง่ือนไขเดิมทกุประการ โดยใ นกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมจะเป็นผู้มีสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว  

7.4 พนกังานตามโครงการ ESOP Scheme จะต้องจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสิทธิของตน พร้อมทัง้ช าระเงินคา่
จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วในวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุหรือวนัอื่นท่ีขยายออกไปตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ก าหนด 

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

พนกังานท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุและได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามโครงการ ESOP Scheme จะถกู
ห้ามขายหุ้นท่ีได้รับจดัสรรในแตล่ะคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตาม
โครงการ ESOP Scheme 

9. การด าเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่พนกังานของบริษัท โดยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเสนอขายตอ่
พนกังานของบริษัทจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบ เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 



 
 

 

 

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย 

การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุภายใต้โครงการ ESOP Scheme ในครัง้นี ้จะต้องได้รับอนมุตัิจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสิทธิ
ออกเสียง ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ มีสิทธิ
คดัค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ 

มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามโครงการ ESOP Scheme ให้แก่
พนกังานในระดบัผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (รวมถงึพนกังานซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการ) รายใดท่ี
ได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดท่ีออกและเสนอขาย
ในครัง้นี ้จะต้องเป็นมติอนมุตัิส าหรับพนกังานดงักลา่วเป็นรายบคุคล โดยมติอนมุตัิส าหรับแตล่ะบุ คคลต้องมี
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง ทัง้นี ้ผู้ ถือ
หุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ มีสิทธิคดัค้านการออกและ
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


