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รายละเอียดเบื้องตนของการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,800,000 หุน 
ใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย  

(รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตาํแหนงกรรมการ)  
ภายใตโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือ 

บริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) (โครงการ ESOP Scheme) 

1. วัตถุประสงคและความจําเปนในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 

การจัดใหมีการออกหุนตามผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยตามโครงการ ESOP 

Scheme ในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคดังน้ี 

• เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีความต้ังใจมุงมั่นทุมเทในการทํางานดวย

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม มคีวามรูสึกเปนเจาขององคกร และจูงใจใหพนักงานมีสวนรวม

สรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทในอนาคต  

• เพื่อตอบแทนความทุมเทในการทํางานอยางตอเน่ืองของผูบริหาร โดยการรวมกันเปน

เจาของ 

กิจการ 

• เพื่อรักษาบุคลากรท่ีสําคัญใหปฏิบัติงานกับบริษัทตอไปในระยะยาว อันเปนผลดีตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท  

• เพื่อสรางประโยชนรวมระหวางผูถือหุนและบริษัทในการท่ีพนักงานรวมกันปฏิบัติงานใหเกิด

ความมั่นคงดานผลประกอบการของบริษัท และเกิดผลตอบแทนท่ีดีในอนาคตแกผูถือหุน 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญเพิ่มทุน 

ชื่อหลักทรัพย : หุนสามัญของบริษัท สมบูรณ แอ็ดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (SAT) 

ประเภท : หุนสามัญเพิ่มทุน 

ชนิด : หุนสามัญ ชนิดระบุชื่อผูถอืและสามารถโอนเปล่ียนมือได 

วิธีการเสนอขาย : 
บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

(การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน) ใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงของ

บริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ซึ่งมี

คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในขอ 6. (พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme) 

ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที ่5 
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โดยพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme จะมีสิทธจิองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ภายใตเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอ 7. 

  ท้ังน้ี บริษัทจะทําการเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนใหแกพนักงานตามโครงการ 

ESOP Scheme แตละคนเปนจํานวนเต็ม 100 หุนหรือจํานวนทวีคูณของ 100 

หุน โดยในกรณีท่ีจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีไดรับการจัดสรรมีเศษหุน (คือจํานวน

ไมครบ 100 หุน) ใหทําการปดเศษหุนท่ีมีจํานวน 50 หุนหรือมากกวาน้ันข้ึนเปน

จํานวน 100 หุน และใหทําการปดเศษหุนท่ีมีจํานวนนอยกวา 50 หุน ท้ิงท้ัง

จํานวน 

อายุของโครงการ

ตอเน่ือง 

: 4 ป นับจากวันท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังแรก 

จํานวนของหุนสามัญท่ี

เสนอขาย 

: จํานวนรวมท้ังส้ินไมเกิน 1,800,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทจะ

ทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนโครงการตอเน่ือง (โปรดดูรายละเอียดการ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในหัวขอ “ระยะเวลาการเสนอขาย”) 

ราคาเสนอขายตอหุน : บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในแตละคร้ังท่ีราคาตลาด  

  “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีมกีารเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในแต

ละคร้ัง 

  "วันท่ีมีการเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุน" หมายถึง วันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายมมีติใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม

ทุนใหแกพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme และกําหนดรายละเอียดตางๆ 

เก่ียวกับการเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนดังกลาว 
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ระยะเวลาการเสนอ

ขาย 

 

: 

 

บริษัทจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนโครงการตอเน่ือง ดังน้ี 

  (1) บริษัทจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังแรกภายใน 1 ป นับจากวนัท่ี

ท่ีประชุมผูถอืหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก

พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme โดยหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจะเสนอขาย

ในปแรกน้ี จะมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 35 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่ม

ทุนท้ังหมดท่ีเสนอขายภายใตโครงการ ESOP Scheme  

  (2)  บริษัทจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเหลือท้ังหมดภายใน 3 ปนับ

จากวันท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังแรก 

ตลาดรองของหุน

สามัญเพิ่มทุน 

: บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีเขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ผลกระทบตอสวนแบง

กําไรหรือสิทธิออก

เสียงของผูถือหุนเดิม 

(Control Dilution) 

: ในกรณีท่ีบริษัทไดออกและเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุน และพนักงานจองซือ้

ท้ังหมด จํานวน 1,800,000 หุน จะเปนผลใหสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออก

เสียงของผูถือหุนเดิมลดลงประมาณรอยละ 0.53 ของสวนแบงกําไร หรือสิทธิใน

การออกเสียงเดิม 

ผลกระทบตอราคา

ตลาดของหุนเมื่อมีการ

จองซือ้หุนสามญัของ

บริษัท (Price 

Dilution) 

: การเสนอขายหุนในแตละคร้ังของบริษัทจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอราคาตลาด

ของหุน เน่ืองจากราคาเสนอขายน้ันคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน

ในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลัง 15 วันทําการติดตอกันกอนวันท่ีมีการเสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนในแตละคร้ัง และไมมกีารกําหนดสวนลดจากราคาตลาดแต

อยางใด 
 

3. วิธีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 1,800,000 หุนใหแกพนักงานในระดับ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ตาม

โครงการ ESOP Scheme โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะ

เปนผูมีอํานาจในการกําหนดวันเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
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ไวใน “ราคาเสนอขายตอหุน”) วันจองซื้อ และจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีพนักงานแตละรายจะไดรับ

ตามโครงการ ESOP Scheme รวมถึงหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 

นอกเหนือจากกรณีท่ีระบุไวในขอ 4 และขอ 5 ดังท่ีจะกลาวตอไปน้ัน จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ี

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเสนอขายใหแกพนักงานแตละ

รายตามโครงการ ESOP Scheme จะมีจํานวนไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท้ังหมด

ท่ีเสนอขายตามโครงการ ESOP Scheme ท้ังน้ี จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเสนอขายใหแกพนักงานแตละรายตามท่ีระบใุนขอ 4 และ 

ขอ 5 น้ันจะมจีาํนวนไมเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดไวในขอ 4 และขอ 5 ดังกลาว 

4. รายชื่อกรรมการของบริษัทและ/หรือบรษัิทยอยที่ไดรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและ
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดรับการเสนอขายในคร้ังนี้ มีดังตอไปนี ้

รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่จะไดรบั
การเสนอขาย  

(หุน) 

จํานวนหุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะไดรบัการเสนอ
ขายครั้งแรกภาย 1 ป 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุนสามัญเพิม่ทุนที่
จะไดรบัการเสนอขายตอจํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 

นายวีระยุทธ 

กิตะพาณิชย 

กรรมการ และกรรมการ

ผูอํานวยการ 

 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

นายยงเกียรต์ิ  

กิตะพาณิชย 

กรรมการ และรองกรรมการ

ผูอํานวยการบริหาร 

 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

นางสาวนภัสร  

กิตะพาณิชย 

กรรมการและรองกรรมการ

ผูอํานวยการ – สาํนักกรรมการ

ผูอํานวยการ 

 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

 นายวรพจน  

ฉัตรชัยกุลศิริ 

รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายการเงินและบัญชี และ

กรรมการบริษัทยอย 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

นายวสันต 

ชวเจริญพันธ 

รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายปฏิบัติการของบริษัทยอย 

และกรรมการบริษัทยอย  

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

 นายวิชัย  

ศรีมาวรรณ 

รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 

และกรรมการบริษัทยอย 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 
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5. รายละเอียดของพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัทและ/หรอืบริษัทยอย (รวมถึงพนักงาน
ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) ที่ไดรับการเสนอขายเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ 

1. รายชื่อกรรมการ 

รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุน
ที่จะไดรับการ
เสนอขาย  

(หุน) 

จํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่จะไดรบั
การเสนอขายครั้ง
แรกภายใน 1 ป 

(หุน) 

รอยละของจํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่จะไดรบัการ 

เสนอขายตอจํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนทั้งหมดตามโครงการ 

ESOP Scheme 

จํานวนครั้งที่เขา
ประชุม/จํานวน
ครั้งที่ประชุม
ทั้งหมด 

1.  นายวีระยุทธ  

กิตะพาณิชย 

กรรมการ กรรมการ

ผูอํานวยการ  

 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10  

2.  นายยงเกียรต์ิ  

กิตะพาณิชย 

กรรมการ และรอง

กรรมการอํานวยการ

บริหาร 

 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10  

3.  นางสาวนภัสร  

กิตะพาณิชย 

กรรมการและรอง

กรรมการผูอํานวยการ – 

สํานักกรรมการ

ผูอํานวยการ 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10  

4.   นายวรพจน  

ฉัตรชัยกุลศิริ 

รองกรรมการ

ผูอํานวยการ –  

สายการเงินและบัญชี 

และกรรมการบริษัทยอย 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10  

5.  นายวสันต 

ชวเจริญพันธ 

รองกรรมการ

ผูอํานวยการ –  

สายปฏิบัติการของบริษัท

ยอย และกรรมการบริษัท

ยอย  

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10  

6.   นายวิชัย  

ศรีมาวรรณ 

รองกรรมการ

ผูอํานวยการ –  

สายจัดหาและพัฒนา

คุณภาพ และกรรมการ

บริษัทยอย 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10  
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2. รายชื่อพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูง 

รายชื่อ ตําแหนง 

จํานวนหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่จะไดรบั
การเสนอขาย  

(หุน) 

จํานวนหุนสามัญ 
เพิ่มทุนที่จะไดรบัการ
เสนอขายครั้งแรก

ภายใน 1 ป  
(หุน) 

รอยละของจํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุนทีจ่ะไดรบั

การเสนอขายตอจํานวนหุน
สามัญเพิ่มทุนทัง้หมดตาม
โครงการ ESOP Scheme 

1.  นายวรพจน  

ฉัตรชัยกุลศิริ 

รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายการเงินและบัญช ี

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

2.  นายวสันต 

ชวเจริญพันธ 

รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายปฏิบัติการของบริษัทยอย  

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

3.  นายภากร ทองเจริญ รองกรรมการผูอํานวยการ - 

สายปฏิบัติการบริษัทและ

บริษัทยอย 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

4.  นายวิชัย ศรีมาวรรณ รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

5.  นางจิราพร ศรีสมวงษ รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

 

6.  นายธนิต วิริยรัต รองกรรมการผูอํานวยการ – 

สายทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ 

ไมเกิน 180,000 ไมเกิน 63,000 

 

ไมเกินรอยละ 10 

หมายเหตุ: จํานวนท่ีกําหนดเปนจํานวนหุนสูงสุดท่ีพนักงานแตละคนจะไดรับการเสนอขาย ท้ังน้ี 

จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีพนักงานแตละคนจะไดรับการเสนอขายในแตละปขึ้นอยู

กับตําแหนง ขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบ ผลประเมินท่ีไดจากตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน (KPIs) ของพนักงานแตละคนในแตละป อยางไรก็ตาม จํานวนหุนท่ี

พนักงานแตละคนจะไดรับจัดสรรจะไมเกินจํานวนสูงสุดท่ีกําหนดในตาราง  

5.1 ผลประโยชนท่ีพนักงานแตละรายดังกลาวจะไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเมื่อคํานวณ

เปนตัวเงิน โดยคํานวณจากผลตางของราคาเสนอขายและราคาตลาด 

บริษัทกําหนดราคาเสนอขายในแตละคร้ังท่ีราคาตลาด ดังน้ันจึงไมเกิดผลตางของราคาเสนอขายและ

ราคาตลาด 
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5.2 ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  

(ก) นายวีระยุทธ กติะพาณิชย 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดพิจารณาแลว

เห็นวานายวีระยุทธเปนผูบริหารหลักของบริษัทท่ีเปนกําลังสําคัญในการนําพาบริษัทใหผานพน

จากวิกฤตเศรษฐกิจ และเปนผูบริหารท่ีมีความรูและประสบการณ และเปนท่ีรูจักดีในแวดวงธุรกิจ

ผลิตชิ้นสวนยานยนต เปนผูท่ีมีวิสัยทัศนกวางไกล มคีวามรูความสามารถในการจดัการและ

บริหารงาน นายวีระยุทธไดทุมเทแรงใจแรงกายอยางเต็มท่ีในการบริหารกิจการ เพือ่กอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนายวี

ระยุทธเพื่อเปนการตอบแทนความทุมเทแรงกายและแรงใจในการบริหารงานบริษัทดวยดีตลอดมา 

และเพื่อเปนแรงจูงใจใหนายวรีะยุทธสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทในอนาคต  

(ข) นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดพิจารณาแลว

เห็นวานายยงเกียรต์ิ เปนหน่ึงในผูบริหารท่ีรวมผลักดันใหบริษัทผานพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ และ

เปนผูบริหารท่ีมีความรูและประสบการณ และเปนท่ีรูจักดีในแวดวงธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต 

ตลอดจนไดทุมเทแรงใจแรงกายอยางเต็มท่ีในการบริหารกิจการ และเพื่อเปนการตอบแทนความ

ทุมเทของนายยงเกียรต์ิ และเพือ่เปนการจูงใจใหนายยงเกียรต์ิเปนผูบริหารของบริษัทตอไป 

คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร จึงเห็นควรเสนอ

ใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกนายยงเกียรต์ิ  

(ค) นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 

คณะกรรมการ และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ไดพิจารณาแลว

เห็นวา นางสาวนภัสรเปนอีกหน่ึงในผูบริหารท่ีรวมผลักดันใหบริษัทผานพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

และเปนผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ รวมกําหนดทิศทางกลยุทธองคกร

เปนผูบริหารท่ีมีความมุงมั่นทุมเทและเสียสละในการทํางานใหแกบริษัทอยางเต็มท่ี เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุนใหแก

นางสาวนภัสร เพื่อเปนการตอบแทนความทุมเทแรงกายและแรงใจในการบริหารงานบริษัทดวยดี

ตลอดมา และเพื่อเปนแรงจูงใจใหนางสาวนภัสรรวมทํางานกับบริษัทในระยะยาวเพื่อประโยชน

สูงสุดของบริษัท 
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(ง) ผูบริหารอื่นๆ 

ชื่อผูบริหาร เหตุผล 

1. นายวรพจน ฉตัรชัยกุลศิริ นายวรพจน เปนผูบริหารท่ีมีความรู ความชํานาญในดานการเงินและการบญัชี และประสบการณท่ี

กวางขวาง ซึ่งบริษัทคาดวา นายวรพจน จะสามารถนําประสบการณและความชํานาญท่ีมีอยูมาใช

ประโยชนสําหรับกลุมบริษัทได คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและ

ผูบริหาร จึงเห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวรพจน เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนายวรพจน 

นําพาบริษัทใหมีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในอนาคต 

2.  นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวสันต เปนผูบริหารท่ีมีความรู ความชํานาญในดานการบริหารโรงงานและบริหารการผลิต และ

ประสบการณท่ีกวางขวาง ซึ่งบริษัทคาดวา นายวสันต จะสามารถนําประสบการณและความชํานาญท่ีมีอยู

มาใชประโยชนสาํหรับกลุมบริษัทได คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหาร จึงเห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวสันต เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนายวสนัต 

นําพาบริษัทใหมีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในอนาคต 

3.  นายภากร ทองเจริญ นายภากร เปนผูบริหารท่ีมีความรู ความชํานาญในดานการบริหารโรงงานและบริหารการผลิต และ

ประสบการณท่ีกวางขวาง ซึ่งบริษัทคาดวา นายภากร จะสามารถนําประสบการณและความชํานาญท่ีมีอยู

มาใชประโยชนสาํหรับกลุมบริษัทได คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหาร จึงเห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายภากร เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนายภากร 

นําพาบริษัทใหมีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในอนาคต 

4.  นายวิชัย ศรีมาวรรณ นายวิชัย เปนผูบริหารท่ีมีความรู ความชํานาญในดานการจัดซื้อและระบบมาตรฐานสากล และ

ประสบการณท่ีกวางขวาง ซึ่งบริษัทคาดวา นายวิชัย จะสามารถนําประสบการณและความชํานาญท่ีมีอยู

มาใชประโยชนสาํหรับกลุมบริษัทได คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการ

และผูบริหาร จงึเห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายวิชัย เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนายวิชัย 

นําพาบริษัทใหมีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในอนาคต 

5.  นางจิราพร ศรีสมวงษ นางจิราพร ศรีสมวงษ เปนผูบริหารท่ีมีความรู ความชํานาญในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ประสบการณท่ีกวางขวาง ซึง่บริษัทคาดวา นางจิราพร ศรีสมวงษ จะสามารถนําประสบการณและความ

ชํานาญท่ีมีอยูมาใชประโยชนสําหรับกลุมบริษัทได คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและ

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร จึงเห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนางจิราพร ศรีสม

วงษ เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนางจิราพร ศรีสมวงษ นําพาบริษัทใหมีความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จ

และบรรลุวัตถุประสงคในอนาคต 

6.  นายธนิต วิริยรัต นายธนิต เปนผูบริหารท่ีมีความรู ความชํานาญในดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และประสบการณท่ี

กวางขวาง ซึ่งบริษัทคาดวา นายธนิต จะสามารถนําประสบการณและความชํานาญท่ีมีอยูมาใชประโยชน

สําหรับกลุมบริษัทได คณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร จึง

เห็นควรเสนอใหเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกนายธนิต เพ่ือเปนแรงจูงใจใหนายธนิต นําพาบริษัทใหมี

ความเจริญกาวหนา ประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคในอนาคต 
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6. คุณสมบัติของพนักงานที่จะไดรับเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 

(1) ตองมีสถานะเปนพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ณ วันท่ีมีการเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนในแตละคร้ัง 

(2) จํานวนหุนสามญัเพิ่มทุนท่ีพนักงานแตละรายจะไดรับในแตละปไมจําเปนตองเทากัน ท้ังน้ี 

ขึ้นอยูกับตําแหนง ขอบเขตหนาท่ี และความรับผิดชอบ ผลประเมินท่ีไดจากตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัติงาน (KPIs) ในแตละปตามรอบระยะเวลาท่ีเก่ียวของตามหลักเกณฑพิจารณาของ

บริษัท รวมถึงผลงานและประโยชนท่ีทําใหแกบริษัทและบริษทัยอย โดยคณะกรรมการ และ/

หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเปนผูกําหนดรายชื่อพนักงานและ/หรือคุณสมบัติ

ของพนักงานของบริษัทท่ีจะไดรับเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและจํานวนหุนท่ีจะเสนอขาย

ใหแกพนักงานแตละรายตามโครงการ ESOP Scheme 

7. เง่ือนไขการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme 

7.1 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเปนผูมีอํานาจกําหนดวันจองซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme แตละรายมีสิทธิไดรับสําหรับการเสนอ

ขายหุนสามัญเพิ่มทุนในแตละคร้ัง โดยอาจกําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนท่ีไดรับการเสนอขาย

ในแตละคร้ังออกเปนหลายวันจองซือ้ รวมท้ังมีอํานาจกําหนดจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีจะใชสิทธิ

จองซือ้ไดในแตละวันจองซือ้ดังกลาว ตลอดจนใหมีอาํนาจในการดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปนและ

สมควรเก่ียวกับการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีมีการเสนอขายตาม

โครงการ ESOP Scheme 

7.2 นอกเหนือจากกรณีท่ีกําหนดไวในขอ 7.3 ดังท่ีจะกลาวตอไป พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme 

ท่ีจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในวันจองซือ้หุนสามัญเพิ่มทุนท่ีกําหนดไวไดน้ันจะตองมีสถานะเปน

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในวนัจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  

7.3 ในกรณีท่ีพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme ส้ินสุดสภาพการเปนพนักงานของบริษัทเน่ืองจาก

การเกษียณอายุตามหลักเกณฑของบริษัทและ/หรือ หรือเสียชีวิต ภายหลังบริษัทประกาศผลประเมิน

ท่ีไดจากตัวชี้วดัผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ของพนักงานแตละคน แตกอนหรือในวันจองซือ้หุนสามัญ

เพิ่มทุนในคราวน้ันๆ ใหถือวายังคงมีสิทธิท่ีจะจองซือ้หุนสามัญเพิ่มทุนในวนัจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

ท่ีกําหนดในคราวน้ันภายใตเง่ือนไขเดิมทุกประการ โดยในกรณีเสียชีวิต ทายาทโดยธรรมจะเปนผูมี

สิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนดังกลาว 
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7.4 พนักงานตามโครงการ ESOP Scheme จะตองจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตน พรอมท้ัง

ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวในวันจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนหรือวันอื่นท่ีขยายออกไป

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย กาํหนด 

8. ขอผูกพันระหวางบริษัทและพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน 

พนักงานท่ีจองซื้อหุนสามัญเพิม่ทุนและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP 

Scheme จะถูกหามขายหุนท่ีไดรับจัดสรรในแตละคราว เปนระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีไดรับ

กรรมสิทธิ์ในหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP Scheme 

9. การดําเนินการของบริษัทเก่ียวกับการขออนุญาตและการเสนอขายหุนสามัญเพิม่ทุนตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

บริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานของบริษัท โดยหุนสามัญเพิ่มทุนท่ี

เสนอขายตอพนักงานของบริษัทจะอยูภายใตกฎระเบียบ เง่ือนไขและหลักเกณฑตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการ

หรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

10. สิทธิของผูถือหุนในการคัดคานการเสนอขาย 

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนภายใตโครงการ ESOP Scheme ในคร้ังน้ี จะตองไดรับอนุมัติ

จากท่ีประชุมผูถือหุน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียง ท้ังน้ีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี  

มติของที่ประชุมผูถือหุนท่ีอนุมัติการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP 

Scheme ใหแกพนักงานในระดับผูบริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง

ตําแหนงกรรมการ) รายใดท่ีไดรับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวารอยละ 5 ของจํานวนหุน

สามัญเพิ่มทุนท้ังหมดท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี จะตองเปนมติอนุมัติสําหรับพนักงานดังกลาวเปน

รายบุคคล โดยมติอนุมัติสําหรับแตละบุคคลตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ท้ังน้ี ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 5 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม มีสิทธิคัดคานการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม

ทุนในคร้ังน้ี  
 


