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รายละเอียดโครงการเสนอขายใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิม่ทนุท่ีโอนสทิธิได้ของบริษัท (“SAT-T1") 
 
ประเภทหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย: 
 

ใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้ของ บริษัท สมบรูณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) สําหรับผู้ ถือหุ้นเดมิ  
("SAT-T1") 

ชนิด: ระบช่ืุอผู้ ถือ และเปล่ียนมือได้ 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย: 25,000,000 หน่วย 
จํานนวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบ
แสดงสทิธิท่ีโอนสทิธิได้ 

25,000,000 หุ้น (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) 

ลกัษณะการเสนอขาย: เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ซึ่งมีรายช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทในวนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสิทธิใน
การรับใบแสดงสิทธิ ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด ในอัตราส่วนหุ้น
สามญัเดิม 12 หุ้น ต่อใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ 
1 หน่วย 
ทัง้นี ้ใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสิทธิได้ท่ีออกในครัง้นีจ้ะ
อยู่ในรูปของระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) เท่านัน้ โดยผู้ ถือหุ้น
ท่ีได้รับจดัสรรจะสามารถดําเนินการได้เป็น 2 กรณี 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจัดสรรใบแสดงสิทธิท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์

อยูแ่ล้ว นายทะเบียนใบแสดงสิทธิของบริษัท คือ บริษัท ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั จะออกใบแสดงสิทธิในช่ือ
ของ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้
ฝาก” และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 
จะบนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบแสดงสิทธิท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้
ฝากใบแสดงสิทธิอยู่ ในขณะเดียวกนั บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็จะ
บนัทึกยอดบญัชีจํานวนใบแสดงสิทธิ ผู้จองซือ้ฝากไว้ และออก
หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับจดัสรรใบแสดงสทิธิท่ีไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ 
ต้องฝากใบแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 
สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือข้าพเจ้า โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2 
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บนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัของบริษัท ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์
จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทสมาชิกเลขท่ี 600 และจะออก
หลกัฐานการรับฝากหุ้นให้แก่ผู้ ได้รับสทิธิในการซือ้ใบแสดงสทิธิ 

วันออกและเสนอขายใบแสดง
สทิธิ                            

ขึน้อยู่กับคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ กําหนด โดยการออกใบแสดงสิทธิ SAT-T1 
ซึ่งเป็นการออกใบแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 
จึงถือว่าได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว และบริษัทมีหน้าท่ี
ปฏิบัติตามเง่ือนไขภายหลังอนุญาตซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในหมวด 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 33/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือรองรับใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ี
โอนสทิธิได้ฉบบั ประกาศ ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

ราคาเสนอขายตอ่หน่วย: 0.00 บาท (ศนูย์บาท) 
อายขุองใบแสดงสทิธิ: ไม่เกิน 2 เดือน นบัตัง้แตว่นัท่ีออกใบแสดงสทิธิ 
อตัราการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั: ใบแสดงสทิธิท่ีโอนสทิธิได้ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
ราคาการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั: 14.00 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
นายทะเบียนใบแสดงสทิธิ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น: ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันีก้รณีท่ี 1 

ผู้ ถือหุ้นเดมิเป็นผู้ใช้สทิธิใบแสดงสทิธิท่ีจะซือ้ หุ้นสามญัของบริษัททัง้
จํานวนกรณีท่ี 2 บคุคลอ่ืนท่ีมิใช่เป็นผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิใบแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัททัง้จํานวน (ผู้ ถือหุ้นเดิมขายใบแสดง
สทิธิ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้จํานวน) 
 
1. ผลกระทบตอ่สทิธิออกเสียงของผู้ ถือหุ้นเดมิ (Control Dilution)  
กรณีท่ี 1 เทา่กบัศนูย์ ในกรณีท่ี 2 ไม่เกินร้อยละ 7.69 

 
2. ผลกระทบตอ่สว่นแบง่กําไร (EPS Dilution)  
กรณีท่ี 1 ไม่เกินร้อยละ 7.69  ในกรณีท่ี 2 ไม่เกินร้อยละ 7.69 

 
3. ผลกระทบตอ่ราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  
ในกรณีท่ี 1 และ 2 จะลดลงประมาณร้อยละ 1.76 
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โดยคํานวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นบริษัทฯ ใน
ตลาดหลกัทรัพย์รวม 15 (สิบห้า) วนัทําการก่อนวนัท่ีคณะกรรมการ
บริษัทมีมติในวนัท่ี 14 มิถนุายน 2553 เท่ากับ  18.19 บาทต่อหุ้น 
ตามสตูรดงันี ้

 
Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอ
ขาย) / ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้หนัก 15 วนั
ทําการ (จากวนัท่ี 19 พฤษภาคม – 11 มิถนุายน 2553)= 18.19บาท
ตอ่หุ้น 

 
ราคาตลาดหลงัเสนอขาย = ((ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จํานวนหุ้น 
paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้) 
/(จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้นรองรับท่ีเสนอขายครัง้นี)้)= 17.87 
บาทตอ่หุ้น 

 
ราคาท่ีเสนอขาย = 0.00 บาทตอ่หุ้น 

วนัใช้สทิธิ ผู้ ถือใบแสดงสิทธิสามารถเร่ิมใช้สิทธิได้ภายหลงัวนัปิดสมดุทะเบียน
พกัการโอนใบแสดงสทิธิ ซึง่บริษัทจะขอให้ทางตลาดหลกัทรัพย์ขึน้       
เคร่ืองหมายพกัการซือ้ขาย(SP) ก่อนวนัท่ีแจ้งความจํานงใช้สิทธิ หาก
ผู้ ถือใบแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิภายในระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้
สิทธิ ใบแสดงสิทธิดงักลา่วจะสิน้ผลลงทนัที โดยผู้ ถือใบแสดงสิทธิจะ
ไม่สามารถจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้ 

ตลาดรองของใบแสดงสิทธิท่ีโอน 
สทิธิได้  

บริษัทจะนําใบแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้ นสามัญท่ีเกิด
จากการใช้สทิธิแปลงสภาพ          

บริษัทจะนําหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 




