
 
 
 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

วันท่ี 27 กมุภาพันธ 2556 

 

 บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ครั้งที่ 2/2556 ประชุมเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 (“ท่ีประชุมคณะกรรมการ”) เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทนุดังตอไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 86,754,722 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 339,957,087 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 426,711,809 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 

86,754,722 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

2. การจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุน 

 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 86,754,722 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

รวม 86,754,722 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

หุนการจัดสรร 

จํานวน 

(หุน) 

อัตราสวน 

(เดิม:ใหม) 

ราคาขาย 

(บาท) 

วัน เวลาจองซื้อ  

และ 

ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

(1) จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

 

ไมเกิน

84,989,522 

4:1 - เพื่อรองรับการจายหุน

ปนผล 

หุนปนผล 

2) จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแก

พนักงาน ในระดับผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่ง

ดํารงตําแหนงกรรมการ) ภายใต

โครงการการเสนอขายหลักทรัพย

ใหแกพนักงานในระดับผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่ง

ดํารงตําแหนงกรรมการ) (ESOP 

Scheme) 

ไมเกิน

1,765,200 

- - คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการ

มอบหมายจะเปนผู

พิจารณากําหนดตอไป 

- 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 



 
 
 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุน 

 กรณีหุนปนผล 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุนเดิมหลังจากจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตรา

หุนละ 0.25 บาท 

กรณีการจัดสรรใหแกพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme 

บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme แตละคนเปนจํานวนเต็ม 100 

หุนหรือจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยในกรณีที่จํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีไดรับการจัดสรรมีเศษหุน (คือจํานวน

ไมครบ 100 หุน) ใหทําการปดเศษหุนท่ีมีจํานวน 50 หุนหรือมากกวาน้ันขึ้นเปนจํานวน 100 หุน และใหทําการ

ปดเศษหุนที่มีจํานวนนอยกวา 50 หุน ท้ิงทั้งจํานวน 

2.3 จํานวนหุนคงเหลอืที่ยังมิไดจัดสรร 

- ไมมี -  

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมตัิการเพิม่ทุนและจัดสรรหุนเพิม่ทุน 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัท จะจัดขึ้นในวันท่ี 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอง

บอลลูม A ศูนยการประชุมแหงชาติสริิกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย

กําหนดวันท่ี 13 มีนาคม 2556 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่จะมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2556 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวนัที่ 14 มีนาคม 2556 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิม่ทุนตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต 

(ถามี) 

 - ไมมี - 

5. วัตถุประสงคของการเพิม่ทุน และการใชเงินในสวนท่ีเพิม่เตมิ 

ก) เพ่ือจัดสรรหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิม เพ่ือเปนการตอบแทนการลงทุน โดยออกเปนหุนปนผลแทนการ

 จายเงินปนผลเปนเงินสด 

ข) เพ่ือเสนอขายใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงภายใตโครงการ ESOP Scheme เพ่ือเปนตอบ

แทนความทุมเทในการทํางานอยางตอเนื่องของพนักงาน และการสรางแรงจูงใจใหมีความต้ังใจมุงม่ัน



 
 
 

ทุมเทในการทํางานดวยผลตอบแทนที่เหมาะสม และจูงใจใหพนักงานมีสวนรวมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

บริษัทในอนาคต  

ค) บริษัทจะนําเงินที่ไดรับจากการเพ่ิมทุนไปใชเพ่ือเสริมสภาพคลองและเปนเงินทุนหมุนเวียน 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะไดรับจากการเพิ่มทุน 

กรณีหุนปนผล 

เพ่ือรักษาสภาพคลองของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหกับหุนของบริษัท 

กรณีการจัดสรรใหแกพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme 

เพ่ือเปนการตอบแทนความทุมเทในการทํางานอยางตอเน่ืองของพนักงาน และสรางแรงจูงใจใหมีความต้ังใจ

มุงม่ันทุมเทในการทํางานดวยผลตอบแทนที่เหมาะสม และจูงใจใหพนักงานมีสวนรวมสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

บริษัท ซ่ึงจะกอใหเกิดผลประโยชนและกําไรตอบริษัท และผลตอบแทนท่ีดีขึ้นแกผูถือหุนในอนาคต  

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรบัจากการเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสาํรอง

ตามกฎหมายแลว ทั้งน้ี การจายเงนิปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัท  

7.2 สิทธขิองผูถือหุน 

ผูถือหุนเดิมและผูจองซ้ือหุนเพ่ิมทนุของบรษิัทตามโครงการ ESOP Schemeในครัง้น้ีจะมีสิทธิที่จะไดรับ

เงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุนของบรษิัท ทั้งนี้ ผูจองซ้ือหุนเพ่ิมทุนของบริษัทตามโครงการ ESOP 

Schemeจะมีฐานะเปนผูถือหุนของบรษิัทตอเม่ือบริษทัไดดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระ

แลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว  

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุน เพื่ออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

- ไมมี - 

9. ตารางระยะเวลาดําเนินการเพิม่ทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

9.1 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 จะจัดใหมีขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. 



 
 
 

9.2 กําหนดวันท่ี 13 มีนาคม 2556 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่จะมีสิทธเิขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2556 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ในวนัที่ 14 มีนาคม 2556 

9.3 กําหนดวันท่ี 26 เมษายน 2556 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่จะมีสทิธิไดรับเงินปนผล และกําหนดวนั

ปดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในวนัที่ 29 เมษายน 2556 

9.4 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายจะเปนผูมีอํานาจในการกําหนดวัน

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ราคาเสนอขาย วันจองซ้ือ และจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนที่พนักงานแตละ

รายจะไดรับตามโครงการ ESOP Scheme รวมถึงหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

9.5 บริษัทจะตองดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วันนับแตวันที่ที่

ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติการเพ่ิมทนุดังกลาว 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

        

           (นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย) 

              รองกรรมการผูอํานวยการ 

 

 


