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ท่ี SP 0285 / 2558 

วนัท่ี 8 เมษายน 2558 

 

เร่ือง  แจ้งสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นจํานวนหุ้นท่ีถืออยู ่(Right Offering) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  หนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท (SOLAR) 

2. ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุบริษัท (SOLAR) 

3. ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) 

จํากดั 

4. หนงัสอืมอบอํานาจ 

5. ใบแจ้งการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 

6. เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออก

หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้ 

7. แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุบริษัท (SOLAR) 

ตามท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประจําปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 

เมษายน 2557 ได้มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ แบบมอบอํานาจทัว่ไป  (General Mandate) โดยจดัสรรหุ้นสามญั

จํานวนไมเ่กิน 148,387,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้น ท่ีแตล่ะรายถืออยู่  โดยท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ

พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในคราวเดียวกนั  หรือ หลายๆ คราวก็ได้รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลา

เสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ดงันัน้ ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาและ มีมติอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจํานวน 49,500,000 

หุ้น โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 1.00 บาท  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีแตล่ะ รายถืออยู่ 

กรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในราคาท่ีเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท อตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญั

ใหม ่และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิท่ีจะจองซือ้หุ้นในจํานวนท่ีเกินกวา่สทิธิของตนได้ โดยแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่

สทิธิได้ สงูสดุเทา่กบั จํานวนหุ้น สามญัเพ่ิมทนุ ท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย ได้รับสทิธิ จองซือ้ ตามสดัสว่นการ ถือหุ้นเดิม เทา่นัน้  ทัง้นี ้

จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับสทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมจะถกูระบใุนใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3)  โดยบริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายช่ือ
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ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ) โดยวิธีปิด

สมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 เมษายน 2558 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิของตน (Oversubscription) แตจํ่านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใน

สว่นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย จะต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบั จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถื อหุ้นแตล่ะรายได้รับ

สทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเทา่นัน้ โดยผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้

เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว

เทา่นัน้ โดยหลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิมีดงันี ้

1)  ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ จะจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิและชําระเงินคา่จอง

ซือ้หุ้นดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิจะจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายโดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของ

ผู้ ท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรายคณูด้วยจํา นวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็ นจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกิน กวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะได้รับ

จดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นีจํ้านวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจอง

ซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

 (ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตาม ข้อ (ก) อยูอี่ก   ให้ ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกิน

กวา่สทิธิแตล่ะรายและยงัได้รับการจดัสรรไม่ ครบตามจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ท่ีแสดงความจํานงขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของ

ตน ซึง่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิและได้รับจดัสรรต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกิน

กวา่สทิธิแตล่ะรายได้รับสทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเทา่นัน้ โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ

แตล่ะรายคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซื ้อเกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะได้รับจดัสรร  (ในกรณีท่ีมี

เศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) โดยจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และชําระคา่จอง

ซือ้แล้ว  ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อ (ข) นีจ้นกระทัง่ไมม่ีหุ้น เหลอืจากการ

จดัสรร 

ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืจากการดําเนินการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการ

ถือหุ้นเดิมและภายหลงัการจั ดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ ครบถ้วนแล้วตามข้อ (ข) บริษัทจะทําการลดทนุจด

ทะเบียนลงในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในคราวถดัไป 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิไมว่า่กรณีใด จะต้องไมทํ่าให้ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิ ถือครองหุ้น

ของบริษัทในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถื อหุ้นของคนตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมด

ของบริษัท 
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บริษัทจึงเรียนมาเพ่ือแจ้งสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการจองซื ้ อหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัท  ซึง่มีจํานวนตามท่ีระบใุน

ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั

ท่ี 3) โดยมีรายละเอียดของการจดัสรรตามท่ีปรากฏในหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั

ท่ี 1)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

    ลงช่ือ_______________________________________________ 

      (นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง) 

      ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

             บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

 

 


