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แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ 14 มิถุนายน 2553 

 
 บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมตท่ีิประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 6/2553 ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 มิถนุายน 2553 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) 
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 
ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจํานวน 40,000,000 บาท จากทนุจด
ทะเบียนเดมิจํานวน 300,000,000 บาท เป็น 340,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจํานวน 
40,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 40,000,000 บาท 

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการได้มีมตอินมุตัใิห้จดัสรรหุ้นสามญัจํานวน 40,000,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท รวม 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

2.1 รายละเอียดการจดัสรรหุ้น 

การจัดสรร 
จาํนวน 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดมิ:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาท) 

กาํหนดจองซือ้  
และ/หรือ 
ชาํระค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) จดัสรรเพ่ือรองรับการใช้
สทิธิตามใบแสดงสทิธิใน
การซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอน
สทิธิได้ 

25,000,000  12:1 0 ดขู้อ 2.4 ดขู้อ 2.5 

(2) จดัสรรเพ่ือเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจํากดั (Private 
Placement) 

15,000,000  คณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผู้
พิจารณากําหนด
ตอ่ไป 

คณะกรรมการ
บริหารจะเป็น 
ผู้พิจารณา
กําหนดตอ่ไป 

ดขู้อ 2.6 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษหุ้น 

กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
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2.3 จํานวนหุ้นคงเหลือท่ียงัมิได้จดัสรร 

-ไม่มี- 

2.4 ผู้ ถือใบแสดงสิทธิสามารถเร่ิมใช้สิทธิได้ภายหลังวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบแสดงสิทธิ ซึ่ง
บริษัทจะขอให้ทางตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมายพกัการซือ้ขาย (SP) ก่อนวนัท่ีแจ้งความจํานงใช้
สิทธิ หากผู้ ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ใบแสดงสิทธิ
ดงักลา่วจะสิน้ผลลงทนัที โดยผู้ ถือใบแสดงสทิธิจะไม่สามารถจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้ 

2.5 ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือเน่ืองจากไม่มีการใช้สทิธิตามใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้บริษัท
อาจเสนอขายหุ้นส่วนท่ีเหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ให้แก่บุคคลในวงจํากัด 
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการ
เสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกับการจัดสรร รวมถึงการพิจารณากําหนด "ราคา
ตลาด" ตามท่ีประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้องจะกําหนด 

2.6 บริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นให้กับนกัลงทุนสถาบนั และ/หรือนกัลงทุนท่ีมีความสนใจในธุรกิจของ
บริษัทเพ่ือระดมทนุเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเสนอขายใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิ
ได้ซึ่งบริษัทจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมแล้วนัน้ ทัง้นี ้นักลงทุนดงักล่าวจะไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการใดๆ นอกจากนีผ้ลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในการท่ีบริษัทเสนอขายหุ้นให้กบับคุคลใน
วงจํากดัดงักล่าว คือสิทธิในการได้รับเงินปัน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และส่วนแบ่งกําไร โดย
บริษัทจะแจ้งรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องให้ทราบตอ่ไปเม่ือมีความชดัเจนแล้ว  

3. กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 ของบริษัท จะจดัขึน้ในวนัท่ี 20 กรกฎาคม 2553 เวลา 
10.00-12.00 น. ณ โรงแรมโฟซีซัน่ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ถนนราชดําริ กรุงเทพมหานคร โดยกําหนด
วนัท่ี 28 มิถนุายน 2553 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
1/2553 และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2553 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุต่อหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และเงื่อนไขการ
ขออนุญาต (ถ้ามี) 

 - ไม่มี - 
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทนุ และการใช้เงนิในส่วนที่เพิ่มเตมิ 

ก) เพ่ือรองรับโครงการขยายกําลงัการผลิตในโรงหลอ่เหล็กแห่งใหม่ (ICP2 Project) ของบริษัท 
อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 
99.99 

ข) เพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงระยะ 1 – 3 ปีข้างหน้า เพ่ือขยายธุรกิจและ
ความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัทในระยะยาว 

ค) เพ่ือเสริมสภาพคลอ่งและเป็นเงินทนุหมนุเวียนให้แก่บริษัท  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทนุ 

การเพิ่มทนุครัง้นีจ้ะส่งผลให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่งและมัน่คงมากยิ่งขึน้ อาทิเช่น 
บริษัทจะมีอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนท่ีดีขึน้ รวมทัง้บริษัทจะมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพ
คลอ่งทางด้านการเงินท่ีจะลงทนุในโครงการตา่งๆ ท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
ในปัจจุบนั และการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกําไรต่อบริษัท 
ตลอดจนช่วยสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี 
และสํารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการ
ใช้เงินของบริษัท  

7.2 สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

ผู้ ถือใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ท่ีใช้สทิธิซือ้หุ้นของบริษัทในครัง้นีจ้ะมี
ฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทตอ่เม่ือบริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทนุชําระแล้ว
ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีท่ีบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็จะมีสทิธิ
ท่ีจะได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้น เพื่ออนุมัตกิารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน 

- ไมมี่ - 
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9. ตารางระยะเวลาดาํเนินการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

9.1 การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2553 จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 20กรกฎาคม 2553 เวลา
10.00-12.00น. 

9.2 กําหนดวนัท่ี 28 มิถนุายน 2553 เป็นวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีจะมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2553 และกําหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 29 มิถนุายน 
2553 

9.3 คณะกรรมการหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายจะกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สทิธิสทิธิได้รับจดัสรรใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ และวนัปิดสมดุทะเบียน
เพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ภายหลงัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัใิห้ออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิในการ
ซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้  

9.4 บริษัทจะต้องดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั
นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารเพิ่มทนุดงักลา่ว 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

 

                                                         
       (นางสาว นภสัร  กิตะพาณิชย์) 
           รองกรรมการผู้ อํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
 
 




