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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 

 
 บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ("บรษัิท") ขอรายงานมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2554 ประชุมเมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2554 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) 

เก่ียวกับการเพิ่มทุนและการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 1,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 339,923,287 บาท เปน 341,723,287 บาท โดยการออกหุนสามัญจาํนวน 1,800,000 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 1,800,000 บาท 

2. การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวน 1,800,000 หุนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท รวม 1,800,000 บาท โดยมีรายละเอยีดดังตอไปน้ี 

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุน 

การจัดสรร 
จํานวน 
(หุน) 

อัตราสวน 
(เดิม:ใหม) 

ราคาขาย 
(บาท) 

กําหนดจองซื้อ  
และ/หรือ 
ชําระคาหุน 

หมายเหตุ 

จัดสรรเพ่ือเสนอขายใหแกพนักงาน 

ในระดับผูบริหารระดับสูงของบริษัท

และ/หรือบริษัทยอย (รวมถึง

พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ) 

ภายใตโครงการการเสนอขาย

หลักทรัพยใหแกพนักงานในระดับ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอย (รวมถึงพนักงานซึ่งดํารง

ตําแหนงกรรมการ) (ESOP 

Scheme) 

1,800,000 - ราคาถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนักของหุนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ 

ยอนหลงั 15 วันทํา

การติดตอกันกอน

วันท่ีมีการเสนอขาย

หุนสามัญเพ่ิมทุนใน

แตละคร้ัง 

คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการ

มอบหมายจะเปนผู

พิจารณากําหนดตอไป 

รายละเอยีด 
ESOP 
Scheme 
ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 

1 
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2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษหุน 

บริษัทจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกพนักงานตามโครงการ ESOP Scheme แตละคนเปน

จํานวนเต็ม 100 หุนหรือจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยในกรณีท่ีจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีไดรับการ

จัดสรรมีเศษหุน (คือจาํนวนไมครบ 100 หุน) ใหทําการปดเศษหุนท่ีมีจํานวน 50 หุนหรือมากกวาน้ัน

ขึ้นเปนจํานวน 100 หุน และใหทําการปดเศษหุนท่ีมีจํานวนนอยกวา 50 หุน ท้ิงท้ังจํานวน 

2.3 จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร 

-ไมม-ี 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถอืหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจดัสรรหุนเพิ่มทนุ 

การประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัท จะจัดขึ้นในวันท่ี 19 เมษายน 2554 เวลา 14.00 

น. ณ หองประชุม 1 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวันท่ี 14 มีนาคม 2554 เปนวนักําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีจะมสิีทธิเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชือ่ผูถือหุนตาม

มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันท่ี 15 มีนาคม 2554 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุนเพิ่มทนุตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไขการ
ขออนุญาต (ถามี) 

 - ไมมี - 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทนุ และการใชเงินในสวนทีเ่พิ่มเติม 

ก) เพื่อเสนอขายใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงภายใตโครงการ ESOP Scheme เพื่อ

เปนตอบแทนความทุมเทในการทํางานอยางตอเน่ืองของพนักงาน และการสรางแรงจูงใจให

มีความต้ังใจมุงมั่นทุมเทในการทํางานดวยผลตอบแทนที่เหมาะสม และจูงใจใหพนักงานมี

สวนรวมสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทในอนาคต  

ข) บริษัทจะนําเงินท่ีไดรับจากการเพิ่มทุนไปใชเพื่อเสริมสภาพคลองและเปนเงินทุนหมุนเวียน 

6. ประโยชนที่บริษัทจะไดรับจากการเพิ่มทนุ 

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกพนักงานในระดับผูบริหารระดับสูงในคร้ังน้ีเพื่อเปนการตอบแทนความ

ทุมเทในการทํางานอยางตอเน่ืองของพนักงาน และสรางแรงจูงใจใหมีความต้ังใจมุงมั่นทุมเทในการ
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ทํางานดวยผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และจูงใจใหพนักงานมสีวนรวมสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท ซึ่งจะ

กอใหเกิดผลประโยชนและกําไรตอบริษัท และผลตอบแทนท่ีดีขึ้นแกผูถือหุนในอนาคต  

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี 

และสํารองตามกฎหมายแลว ท้ังน้ี การจายเงินปนผลข้ึนอยูกับแผนการลงทุนและแผนการ

ใชเงินของบริษทั  

7.2 สิทธิของผูถือหุน 

ผูจองซื้อหุนเพิม่ทุนของบริษัทในคร้ังน้ีจะมีฐานะเปนผูถือหุนของบริษัทตอเมื่อบริษัทได

ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพฒันาธุรกิจการคาเรียบรอยแลว 

และในกรณีท่ีบริษัทมีการจายเงินปนผลก็จะมสิีทธิท่ีจะไดรับเงินปนผลเชนเดียวกับผูถือหุน

ของบริษัท  

8. รายละเอียดอืน่ใดที่จําเปนสําหรับผูถอืหุน เพื่ออนุมตักิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

- ไมมี - 

9. ตารางระยะเวลาดําเนนิการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทนุ 

9.1 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 จะจัดใหมีขึ้นในวันท่ี19 เมษายน 2554 เวลา14.00 น. 

9.2 กําหนดวันท่ี 14 มีนาคม 2554 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีจะมีสิทธิเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป  2554 และสิทธิในการรับเงินปนผล และกําหนดวันปดสมุดทะเบียน

เพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ในวันท่ี 15 มีนาคม 2554 
 

9.3 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะเปนผูมีอํานาจในการ

กําหนดวันเสนอขายหุนสามญัเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย วันจองซือ้ และจํานวนหุนสามัญเพิ่ม

ทุนท่ีพนักงานแตละรายจะไดรับตามโครงการ ESOP Scheme รวมถึงหลักเกณฑ เง่ือนไข 

และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ 
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9.3 บริษัทจะตองดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วนั

นับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถอืหุนมมีติอนุมัติการเพิ่มทุนดังกลาว 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

    

     

           (นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย) 

     รองกรรมการผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


