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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน)  

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ที่ติดต่อได้ของบริษัทจดทะเบียน 

บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี .บี. ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพฯ 10110 

หมายเลขโทรศพัท์ : 02-392-0224 

หมายเลขโทรสาร : 02-381-2971, 02-381-0936 

โฮมเพจบริษัท : www.solartron.co.th 

 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นซึ่งได้มีมติให้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและออกและเสนอ 

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น :         ประจําปี 2557 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2557  

ประชมุคณะกรรมการบริษัท :  ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 

 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

จํานวนไมเ่กิน 49,500,000 หุ้น โดยมีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษั ท ตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีแต่

ละรายถืออยู ่กรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ ในราคาท่ีเสนอขายหุ้นละ  12.00 บาท อตัราสว่น  10 หุ้นสามญัเดิม

ต่อ 1 หุ้นสามญั ใหม ่และ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิท่ี จะจองซือ้หุ้นในจํานวนท่ีเกินกวา่สทิธิของตนได้  โดยแสดงความจํานงจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิได้สงูสดุเทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้รับสทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้น

เดิมเทา่นัน้ ทัง้นี ้จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับสทิธิจองซื ้อตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมจะถกูระบใุนใบรับรองสทิธิการจองซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จํากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3)  โดยบริษัทได้

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 7 เมษายน 2558 

และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 เมษายน 2558  

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 
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และกําหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  ในระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 เมษายน 2558 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 

2558 (รวม 5 วนัทําการ ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.) โดยมีเง่ือนไข และ

รายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรรดงันี ้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ประเภทของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ : หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่

ทนุจดทะเบียนชําระแล้วก่อนการเพ่ิมทนุ  : 494,624,723.00 บาท แบง่ออกเป็น  

หุ้นสามญั                    494,624,723  หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ                                   - หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ     1.00      บาท 

ทนุท่ีจะชําระเพ่ิมภายหลงัการเพ่ิมทนุ* 

(*กรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครบทัง้จํานวน)  

: 49,500,00000 บาท โดยการออกหุ้น

สามญัใหมเ่พ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights 

Offering) จํานวน 49,500,000 หุ้น มลู

คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

รวมเป็นทนุจดทะเบียนชําระแล้วใหมภ่ายหลงัการเพ่ิมทนุ* 

(*กรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุครบทัง้จํานวน) 

: 544,124,723.00 บาท แบง่ออกเป็น 

หุ้นสามญั                    544,124,723 หุ้น 

หุ้นบริุมสทิธิ                                   -  หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ     1.00      บาท 

อตัราสว่นการจองซือ้ : อตัราสว่น 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

ราคาท่ีเสนอขายตอ่หุ้น : ราคาท่ีเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท 

   

วิธีการจดัสรร : จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จํานวนไมเ่กิน 49,500,000 หุ้น โดยมีมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1.00 บาท เ พ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Right Offering) ในอตัราสว่น 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  ในราคาท่ีเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุคงเหลอือนัเน่ืองมาจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการ

บริษัทหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจและดลุยพินิจในการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีคงเหลอืดงักล่ าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีประสงค์จะ

จองซือ้หุ้นในจํานวนท่ีเกินกวา่สทิธิของตนได้  โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิท่ีจะจองซือ้หุ้นใน
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จํานวนท่ีเกินกวา่สทิธิของตนได้โดยแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่

สทิธิได้สงูสดุเทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้รับสทิธิจองซือ้

ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเทา่นัน้ ทัง้นี ้จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับสทิธิจองซือ้

ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมจะถกูระบใุนใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่

ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จํากดั (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 

3) ในราคาเสนอขายเดียวกนั ทัง้นี ้ให้ดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอื

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญั เพ่ิมทนุคงเหลอืจาก

การจดัสรร  

 

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right 

Offering) นัน้ ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิของตน 

(Oversubscription) ซึง่จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุในสว่นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิของผู้

ถือหุ้นแตล่ะรายจะต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะ

รายได้รับสทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเทา่นัน้  โดยผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้น

เกินกวา่สทิธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิก็ตอ่เมื่อมีหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุคงเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมด

แล้วเทา่นัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์สาํหรับการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิ มี

ดงัตอ่ไปนี ้

กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืมากกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดง

ความจํานงในการจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนและชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซือ้เกินกวา่สทิ ธิของ

ตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิดจากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้

ทิง้) 

กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืน้อยกวา่หุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายโดยนํา

สดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรายคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ี

เหลอื จะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะได้รับ

จดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ ) ทัง้นีจํ้านวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับ

จดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 



 

บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั(มหาชน) เลขที ่1000/65,66,67 อาคาร พ.ีบ.ีทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวทิ 71 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตันเหนอื เขตวฒันา 
กรงุเทพฯ 10110 
Solartron Public Company Limited 1000/65,66,67 P.B”Tower 16th Floor Soi Sukhumvit 71, Sukhumvit Road,North Klongtan,Wattana,Bangkok 
10110 Thailand. 

Tel. 0-2392 0224 Fax. 0-2381 2971, 0-2381 0936 www.solartron.co.th 

 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยูอี่ก   ให้ทําการ

จดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายและ ยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบ

ตามจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีแสดงความจํานงขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของ

ตน ซึง่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิและได้รับจดัสรรต้องน้อยกวา่

หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายได้รับ

สทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเทา่นัน้  โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิม

ของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายคู ณด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็น

จํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะได้รับจดัสรร (ในกรณีท่ี

มีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้ ) โดยจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรจะไมเ่กิน

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว   ทัง้นีใ้ห้

ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี ้

จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นคงเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) 

และจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิ ของตน 

(Oversubscription) ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ 

 

การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิไมว่า่กรณีใด จะต้องไมทํ่าให้ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้

หุ้นเกินกวา่สทิธิ ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผา่นจดุท่ี

ต้องทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ ท่ี ทจ . 12 /2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือ

หลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของ

คนตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ) ซึ่ง

ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ี

ได้ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

 

4. วันกาํหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2558 เมื่อวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 ได้กําหนดให้วนัท่ี 7 เมษายน 2558 เป็นวนั

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้นของบริษัท  (Record Date) และให้

รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ .ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มี

การแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 เมษายน 2558 
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5. กาํหนดการจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1 ระยะเวลาการจองซือ้ และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ระหวา่งวนัท่ี 27 – 30 เมษายน 2558 และวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 (รวม 5 วนัทําการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. 

ถึง 16.00 น. (พกัเท่ียงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.) 

 

5.2 สถานที่รับจองซือ้และรับชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ได้ ณ ท่ีทําการของตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 

(ตวัแทนการรับจองซือ้) คือ 

บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จาํกัด (มหาชน) 

เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 11 ถนนสีลม แขวงสีลม  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

โทรศัพท์ 02-829-6999 ต่อ 2321 และ 2322 

 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดตอ่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีผู้ ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฝากไว้ เพ่ือให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ดําเนินการรวบรวมเอกสารและยื่น

เร่ืองให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัท  ณ สถานท่ีรับจองซือ้ตามท่ีแสดงข้างต้น 

 

5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

5.3.1  กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิหรือน้อยกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นราย

ดงักลา่วจะได้รับการจดัสรรทัง้จํานวนท่ีจองซือ้ 

 

5.3.2 กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิท่ีได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วจะต้องแสดง

ความจํานงการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินสทิธิในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  ในคราว

เดียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุตามสทิธิและต้องชําระเงินคา่หุ้นส ามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกินสทิธิ

ทัง้จํานวน ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอือนัเน่ืองมาจากการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นเดิมตามสทิธิ ให้

คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอํานาจและดลุยพินิจในการจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีคงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีประสงค์จะ จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ในจํานวนท่ีเกินกวา่สทิธิของตนได้  โดยผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิได้สงูสดุเทา่กบั

จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายได้รับสทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเทา่นัน้ ทัง้นี ้

จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีได้รับสทิธิจองซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมจะถกูระบใุนใบรับรองสทิธิการ
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จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จํากดั (สิง่ท่ีสง่มา

ด้วยลาํดบัท่ี 3) ในราคาเสนอขายเดียวกนักบัหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรตามสทิธิ ดงันี ้

กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืมากกวา่จํานวนหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ  

บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีแสดงความจํานงใน

การจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตนและชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้หมดทุ กรายตาม

จํานวนท่ีแสดงความจํานงขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีเกิด

จากการคํานวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) 

กรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืน้อยกวา่จํานวนหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ  

บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลอืดงักลา่ วให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ

ของตน ตามขัน้ตอนดงันี ้

(ก) จดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายโดยนําสดัสว่นการถือหุ้น

เดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินสทิธิแตล่ะรายคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกิน

กวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะได้รับจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) ทัง้นีจํ้านวนหุ้น

ท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรจะไมเ่กินจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียงัมีหุ้นคงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามข้อ (ก) อยูอี่ก   ให้ทําการจดัสรรให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้

เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายและยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบตาม จํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีแสดงความ

จํานงขอจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน ซึง่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิและได้รับจดัสรร

ต้องน้อยกวา่หรือเทา่กบัจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายได้รับสทิธิจอง

ซือ้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมเทา่นัน้ โดยนําสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิแต่

ละรายคณูด้วยจํานวนหุ้นท่ีเหลอื จะได้เป็นจํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิท่ีจะ

ได้รับจดัสรร (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดเศษหุ้นนัน้ทิง้) โดยจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรจะไมเ่กิน

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และชําระคา่จองซือ้แล้ว   ทัง้นีใ้ห้ดําเนินการจดัสรรหุ้นให้แก่

ผู้ ท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อ (ข) นีจ้นกระทัง่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 

 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นคงเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และจากการ

จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิของตน (Oversubscription) ให้ปัดเศษของหุ้น

นัน้ทิง้ 

 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิตามรายละเอียดข้างต้นไมว่า่กรณีใด จะต้องไมทํ่าให้ผู้ ถือ

หุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้ามผา่น

จดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี 
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ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ 

หรือในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของ

บริษัท (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทได้ไมเ่กิน

ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีได้ออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท 

 

5.4 การสละสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สทิธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สทิธิจองซือ้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด หรือมิได้ชําระเงินคา่หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ หรือบริษัทไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นได้สละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทในครัง้นี ้ 

 

5.5 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท   

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  ดงันี ้

5.5.1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน 

โดยจะต้องระบจํุานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรายต้องการจองซือ้ตามสทิธิ ตามท่ีแสดงไว้ในใบรับรองสทิธิ

การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และต้องระบจํุานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ต้องการจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน

อยา่งชดัเจน  พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ และในกรณีท่ีผู้จองซือ้เป็นนิติ บคุคล จะต้องลงนามโดยผู้มี

อํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถยื่น

ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท   1 ใบ ตอ่ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 1 ฉบบั

เทา่นัน้ 

5.5.2 หลกัฐานการชําระเงิน ได้แก่  

• หลกัฐานการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment ฉบับจริง (ในกรณีชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ด้วยการชําระเงินผา่นระบบ Bill Payment) (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5)  

หรือ 

• เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ท่ีสามารถเรียกเก็บได้จากสาํนกัหกับญัชีในกรุงเทพมหานคร

ได้ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้ ) พร้อม กบัใบนําฝากแบบ  Bill Payment ท่ีได้รับการกรอก

รายละเอียดในแบบ Bill Payment อยา่งครบถ้วน ท่ีระบช่ืุอ-นามสกลุ  เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 

หลกั และเลขประจําตวัประชาชนจํานวน 13 หลกั  

 

ทัง้นีท้างตัวแทนการรับจองซือ้ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองซือ้หลกัทรัพย์ ในกรณีที่ ผู้จอง

ซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ ผู้จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

มีบัญชีซือ้ขาย(และเป็นตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจองซือ้มาส่งกับตัวแทนรับจองซือ้
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หลักทรัพย์) ไม่ดาํเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชาํระเงนิผ่านระบบ Bill Payment 

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5) 

 

(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการ

ชาํระเงนิ) 

 

5.5.3 ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (สิง่ท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 3) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท และได้จดัสง่ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืฉบบันี ้

 

5.5.4 สาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก  (เฉพาะ ธนาคาร กสกิรไทย จํากดั (มหาชน ) ธนาคาร

กรุงเทพ จํากดั (มหาชน ) ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน ) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน ) 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) เทา่นัน้) ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวนัเทา่นัน้  โดยชื่อ

บัญชีเงนิฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซือ้เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อ ง 

สาํหรับกรณีท่ีผู้จองซือ้ต้องการให้คืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับ

การจดัสรรไมค่รบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินสทิธิ ผา่นระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร  

 

5.5.5 หนงัสอืมอบอํานาจให้กระทําการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีท่ีมอบหมายให้ผู้ รับมอบ

อํานาจมากระทําการแทน ) พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอํานาจ ซึง่

ลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 

5.5.6 เอกสารประกอบการแสดงตน 

(ก) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย : สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไมห่มดอาย ุหรือสาํเนา

ทะเบียนบ้านท่ีระบเุลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาเอกสารอ่ืนๆ ท่ีทางราชการออกให้

ท่ีระบเุลขท่ีบตัรประจําตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็น

ผู้ เยาว์ จะต้องแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรม) และสาํเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง ) โดย

ลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุของบริษัท  ทกุฉบบั ในกรณีท่ี มีการเปลีย่นแปลงช่ือ /นามสกลุ ซึง่ทําให้ช่ือ /นามสกลุไมต่รง

กบัช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2558 หรือในใบรับรองสทิธิ
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การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แนบสาํเนาเอกสารท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียน

สมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/นามสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ข) บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว: สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุ

พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง  

(ค) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สาํเนาหนงัสอืรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึง่ออก

ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ

บคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี ) พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชน สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี ) ของผู้มีอํานาจลงนาม

ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

(ง) นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ : สาํเนาหนงัสอืสาํคญัการจดัตัง้บริษัท และหนงัสอื

รับรองของบริษัทท่ีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้

มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาํเนา

ใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุคล

ดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง สาํเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสาํเนา

ถกูต้องแล้วข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public และรับรอง

โดยเจ้าหน้าท่ีสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักลา่วได้จดัทํา หรือ

รับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้  

 

5.5.7 สาํหรับผู้ ท่ีประสงค์จะฝากหุ้นสามญัเพ่ิมทนุไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 

ในนามผู้จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพ่ิมเติมประกอบการจองหลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ี

ประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เทา่นัน้” (สิง่ท่ีสง่มาด้วย

ลาํดบัท่ี 6) เพ่ือนําสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

 

ทัง้นี ้ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามใน

เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
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5.6 ขัน้ตอนและวิธีการจองซือ้และชาํระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  ได้ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบไุว้ในข้อ 5.1 และข้อ 

5.2 ข้างต้น ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท   จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบ

จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้

และต้องชําระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการ ชําระเงินดงัท่ีระบไุว้ตอ่ไปนี ้

ทัง้นี ้บริษัทงดรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซือ้ทางไปรษณีย์ และงดรับชาํระเงนิค่าจองซือ้ด้วยเงนิ

สด 

 5.6.1 กรณีชําระด้วยเงินโอนผา่นระบบ Bill-Payment (เฉพาะโอนด้วยเงนิสดเท่านัน้)   

(ก) ฝาก/โอนเงินผา่นระบบ Bill-Payment เทา่นัน้ 

“บมจ. โซลาร์ตรอน เพื่อบัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน”  

ธนาคาร กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะปิ) 

 (ข) ฝาก/โอนเงินครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ จองซือ้น้อยกวา่สทิธิ และจอง

ซือ้เกินกวา่สทิธิ 

(ค) โดยผู้จองซือ้ต้องใช้ใบนําฝากแบบ Bill-Payment (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 5) หรือสามารถขอได้

จากเคาน์เตอร์ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบ ุRef.1 

เป็นเลขประจําตวัประชาชน 13 หลกั และระบ ุRef.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามท่ี

ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น  สิ่งท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 3) และต้องชําระเงินผา่นเคาน์เตอร์

ของธนาคาร กสกิรไทย  จํากดั (มหาชน) เทา่นัน้  และกรุณาระบหุมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถ

ติดตอ่ได้ 

 (ง) กําหนดการรับจองซือ้ และการรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้  กรณีชําระด้วยเงินโอน 

(เฉพาะโอนด้วยเงนิสดเท่านัน้):  

ระหว่างวันที่ 27 – 30 เมษายน 2558 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (รวม 5 วันทาํการ) 

ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 น.) 
5.6.2 กรณีชําระเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (รวมถงึการนําฝากหรือโอนเงนิด้วยเช็ค หรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment) 

(ก) ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะ  

“บมจ. โซลาร์ตรอน เพื่อบัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน”  

และจะต้องลงวนัท่ีไมเ่กินวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ซึง่จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสาํนกั

หกับญัชีในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทําการเทา่นัน้  พร้อมกบัแนบใบแจ้งการชําระเงิน 

(Bill-Payment) ท่ีกรอกรายละเอียดเป็นท่ีเรียบร้อย   
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(ข) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จํานวน 1 ฉบบัตอ่ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิ จอง

ซือ้น้อยกวา่สทิธิ และจองซือ้เกินกวา่สทิธิ   

(ค) กรุณาระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ) ช่ือ-นามสกลุ 

และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ ไว้ด้านหลงัของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

(ง) กําหนดการรับจองซือ้ และการรับเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจองซือ้  กรณีชําระด้วยเช็ค หรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (รวมถงึการนําฝากหรือโอนเงนิด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค  

หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment):  

ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 29

เมษายน 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.30 น. – 13.30 

น.) 

 

บริษัทงดรับชาํระเงนิค่าจองซือ้ด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ทางไปรษณีย์  

 

5.6.3 ผู้จองซือ้ต้องนําเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ใบจองซือ้ หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  พร้อมหลกัฐานการ

ชําระเงิน ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุและเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทตามข้อ 5.5 มายื่นความจํานงขอจองซือ้และชําระเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  

 ทัง้นี ้เอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท   ดังกล่าวจะต้องถงึสถานที่รับ

จองซือ้ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาที่กาํหนดดังนี ้

- กรณีชาํระด้วยเงนิโอน ผ่านระบบ Bill-Payment (เฉพาะโอนด้วยเงนิสดเท่านัน้ ) ภายใน

เวลาไม่เกิน 16.00 น. ของวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 

- กรณีชาํระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (รวมถงึการนําฝากหรือโอนเงนิด้วย

เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment) ภายในเวลาไม่เกิน 11.00 

น. ของวันที่ 29 เมษายน 2558 

 

ในกรณีที่ทาํการจัดส่งเอกสารด้วยพนักงานรับ- ส่งเอกสาร (Messenger) เท่านัน้: เพื่อความ

สะดวกในการจองซือ้ กรุณาวงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “เอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน)” 

 

5.6.4 ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายและคา่ธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี) 
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5.6.5 บริษัทจะนําเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซือ้ทกุรายเข้าบญัชีของบริษัทเพ่ือเรียกเก็บเงิน 

และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของผู้จองซือ้รายท่ีธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค 

หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้แรก 

 

5.6.6 ผู้จองซือ้ท่ียื่นความจํานงในการจองซือ้ และได้ชําระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุแล้ว จะยกเลกิการจอง

ซือ้ และขอเงินคืนไมไ่ด้ ทัง้นี ้บริษัทขอสงวนสทิธิในการตดัสทิธิการจองซือ้ หากบริษัทไมไ่ด้รับเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท   และ /หรือ คา่จองซือ้หุ้นตามข้อ 5.5 และข้อ 5.6 

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

5.6.7 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท   ไมค่รบถ้วน 

ไมช่ดัเจน หรือไมส่มัพนัธ์กนั บริษัทขอสงวนสทิธิในการใช้ข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ตามท่ี

เห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักลา่ว บริษัทมีสทิธิท่ีจะ

ถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และบริษัทขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรร หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

 

5.6.8 ในกรณีท่ีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสทิธิ และ/หรือ การสละสทิธิ

หรือการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุไมค่รบของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย ทําให้สดัสว่นการถือหุ้นสามญัของ

ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเกินกวา่ร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  หรือทําให้ผู้ ถือ

หุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกวา่สทิธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลกัษณะท่ีเพ่ิมขึน้จนถึงหรือข้าม

ผา่นจดุท่ีต้องทําคําเสนอซือ้ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี 

ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ หรือใน

ลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนตา่งด้าวตามท่ีระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัท (รวมทัง้

ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  บริษัทขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วให้แก่ ผู้ ถือหุ้น/ผู้

ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่ว โดย ผู้ ถือหุ้น/ผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรร  หรือได้รับการ

จดัสรรเพียงบางสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวท่ีเหลอือยู ่และในกรณีเช่นวา่นัน้ 

บริษัทจะไมช่ดเชยคา่เสยีหายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว และผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้อง

คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัททัง้สิน้  

 

5.6.9 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุมากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือ

หุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจํานวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรอง

สทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ  กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ
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หุ้นเทา่นัน้ หากผู้ ถือหุ้นจองซือ้ด้วยเลขทะ เบียนผู้ ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสทิธิท่ีจะได้รับการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ของทกุหมายเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเข้าด้วยกนัเป็นรายการเดียวกนั 

หรือระบขุ้อมลูดงักลา่วในเอกสารประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผู้จองซือ้อาจได้รับการจดัสรร หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทไมค่รบตามสทิธิทัง้หมดท่ีมีตามเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมายเลขรวมกนั และ

บริษัทขอสงวนสทิธิในการจดัสรร หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ให้แก่ผู้จองซือ้ตามท่ีเห็นสมควร หรือไม่

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักลา่ว 

 

5.7 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ในกรณีท่ีต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้ท่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความจํานงจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัทเกินกวา่สทิธิของตนและได้ชํา ระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ทัง้ ในสว่นท่ีจองซือ้ตามสทิธิและสว่นท่ี

จองซือ้เกินกวา่สทิธิของตน (Excess Right) ครบถ้วนแล้ว แตไ่มไ่ด้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัทท่ีจอง

ซือ้เกินกวา่สทิธิของตนตามท่ีแสดงความจํานง หรือได้รับจดัสรรไมค่รบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ หรือไม่

ได้รับสทิธิจองซือ้หุ้นสามญั ของบริษัทในครัง้นี ้ บริษัทจะดํา เนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

สว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับ  การจดัสรรไมค่รบโดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคา่เสยีหายใดๆ ภายใน 14 วนั

นบัแตว่นัปิดการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทครัง้นี ้โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามท่ีผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัท  อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีไมส่ามารถดํา เนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการ

จดัสรรหรือ ได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของ ผู้

จองซือ้ได้ตามท่ีระบุ  ไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัท  ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดก็ตามท่ีอยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของ บริษัท บริษัทจะดํา เนินการให้มีการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร  หรือได้รับการ

จดัสรรไมค่รบตามจํานวนท่ีจองซือ้เกินกวา่สทิธิเป็นเช็ค ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้ และสง่ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี  8 

เมษายน 2558 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งสาํ นกั

หกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้าม)ี 

 
ในกรณีท่ีบริษัทไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัท ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร  หรือได้รับ

การจดัสรรไมค่รบให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลา 14 วนันบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ บริษัทมีหน้าท่ี  

รับผิดชอบในการสง่เงิ นคืนดงักลา่วและจะต้องทํา การชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ตอ่ปี 

โดย คํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับจดัสรรไมค่รบและต้องชําระคืน นบัจากวนัท่ี

พ้นกําหนด ระยะเวลา 14 วนัดงักลา่วจนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีดงักลา่วข้ างต้น อยา่งไรก็ตาม ทัง้นี ้ไม่

วา่กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํานวนท่ี

จองซือ้เกินกวา่สทิธิผา่น ระบบการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม
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ทนุของบริษัท หรือสง่เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2558 ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการ

จดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบตามจํา นวนท่ีจองซือ้เกินก วา่สทิธิโดยชอบ และผู้จองซือ้ไมม่ีสทิธิเรียกร้อง

ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายใดๆ จากบริษัท หรือตวัแทนการรับจองซือ้อีกตอ่ไป    

 

5.8 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

5.8.1 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์อยู่  บริษัทจะดํา เนินการนํา หุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์ รับฝากหลกัทรัพย์

(ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชี

จํานวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้และออก  หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัทําการ นบัแตว่นั

ปิดการจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทท่ีได้รับการจดัสรร

ในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบ ริษัททําการซือ้ขายได้

ในตลาดหลกัทรัพย์ ในกรณีข้อ 5.8.1 นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือของเจ้าของบญัชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้น สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์

ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ 5.8.2 แทน 

 

5.8.2 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะสง่มอบใบหุ้นตามจํานวน

ท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและท่ีอยูท่ี่ปรากฏใน

ฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2558 ภายใน 15 วนัทําการ

นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ซึ่ งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัทท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) ได้จนกวา่จะ

ได้รับใบหุ้นซึง่ผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นของบริษัทภายหลงัจากท่ีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทได้รับ

อนมุตัิให้เข้าทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว  

 

5.8.3 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้น สามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัท ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 

สมาชิกเลขท่ี 600 บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากดั” โดยผู้จองซือ้จะต้องกรอกข้อมลูพร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ใน “เอกสารเพ่ิมเติม

ประกอบการจองซือ้หลกัทรัพย์เฉพาะผู้ ท่ีประสงค์นําหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ 

(Issuer Account) เทา่นัน้ ” และกรอกข้อมลูใน “แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
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(Foreign Account Tax Compliance Act)” โดยแนบเอกสารดงักลา่วให้แก่ตวัแทนรับจองซือ้ด้วย โดย

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าบญัชีดงักลา่วในนาม

ของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 15 วนัทําการนบัจากวนัปิดการจอง

ซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทนุ ซึง่ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ของบริษัท ท่ีได้รับการ

จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีท่ีตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัททําการซือ้

ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหลกัทรัพย์ดงักลา่วสามารถติ ดตอ่ศนูย์รับ

ฝากหลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์ตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด  

 

ในกรณีท่ีผู้จองซือ้รายใดกรอกรายละเอียดการสง่มอบหลกัทรัพย์ไมช่ดัเจน หรือมิได้ระบวุิธีการท่ีจะให้บริษัทสง่

มอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้

จองซือ้ตามข้อ 5.8.2 แทน 

 

5.9 ข้อมูลสาํคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.9.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้จะได้รับหลกัฐานการรับฝากการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีลงช่ือรับจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับ

จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ เพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ โดยการจองซือ้จะ

สมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินคา่หุ้นสามญัเพ่ิมทนุได้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

5.9.2 หากจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  ไมต่รงกบัจํานวน

เงินท่ีบริษัทได้รับชําระ บริษัทขอสงวนสทิธิท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนเงินท่ี

บริษัทได้รับจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุเป็นหลกั แตท่ัง้นีจํ้านวนเงินดงักลา่วจะต้องไมเ่กินมลูคา่

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับจดัสรรทัง้หมด   

 

5.9.3 บริษัทขอสงวนสทิธิในการปรับเปลีย่นเง่ือนไขในการจองซือ้ หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท   วิธีการชําระ

เงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ และ/หรือข้อมลูใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ

บริษัท  ตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อปุสรรคหรือข้อจํากดัในการดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือให้

เกิดประโยชน์ตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท  
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6. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

(1) เพ่ือใช้เป็นทนุหมนุเวียนของบริษัทเพ่ือรองรับการดําเนินงานของบริษัทในปัจจบุนัและเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ

ในอนาคต 

(2) เพ่ือไปใช้รองรับโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิ ตย์สาํหรับหนว่ยงานราชการและสหกรณ์ การเกษตร ซึง่

ประกาศในราชกิจจานเุบกษาและจํานวนไมน้่อยกวา่ 200 เมกะวตัต์ 

(3) เพ่ือไปลงทนุใน 5 บริษัทยอ่ยซึง่มีคณุสมบตัิครบถ้วนในการดํา รงสถานะการถือครองหุ้นร้อยละ 51 ของจํานวน

หุ้นทัง้หมดตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน ดงันัน้บริษัทยอ่ยใหมท่ัง้ 5 บริษัทจึงมีโอกาสเข้าไป

เสนอขายไฟฟ้าแก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคและหรือการไฟฟ้าฝ่ายผลติ ซึง่เป็นการเพ่ิมศกัยภาพในการสร้างรายได้อยา่ง

มัน่คงตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 25 ปีให้แก่บริษัท 

 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เพ่ือให้บริษัทมีเงินทนุเพียงพอตอ่การรองรับการดําเนินงานของบริษัทในปัจจบุนัและท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตและเพ่ือเป็น

การเพ่ิมศกัยภาพในการสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต 

 

8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ ของงบการเงินรวม หลงัหกัสาํรอง ตา่งๆ ทกุ

ประเภท ตามท่ีกฎหมาย กําหนดและบริษัทกําหนดไว้  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผล ให้นําปัจจยั ตา่งๆ  ตอ่ไปนีม้าพิจารณา

ประกอบเช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท  

8.2 ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุจะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการดําเนินงาน เช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท หากผู้

ถือหุ้นดงักลา่วมีรายช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ีปิดสมดุทะเบียน  

 

9. รายละเอียดอื่นที่จาํเป็นสาํหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

- ไมม่ี – 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) 

1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท  

บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) (“SOLAR” หรือ “บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2529 ซึง่ได้แปรสภาพเป็นบริษัท

มหาชนจํากดั เมื่อวนัท่ี 24 กนัยายน 2547 และได้นําหุ้นสามญัขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 

2548  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 791.40 ล้านบาท เป็นทนุท่ีออกและชําระแล้ว 494.62 ล้านบาท 

โดยมีท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ท่ี 1000/65, 66, 67  ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

ปัจจบุนับริษัทฯ ประกอบธุรกิจการผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์และให้บริการสาํรวจ ออกแบบ และติดตัง้ระบบการผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีผลงานติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์กวา่ 250,000 ระบบ

ทัว่ประเทศไทย โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีระบบสายสง่ไฟฟ้าเข้าไมถ่ึง หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของระบบพลงังานแสงอาทิตย์

ในโครงการของหนว่ยงานราชการทัง้หมด ปัจจบุนั บริษัทฯ มีรายได้หลกัจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และ ได้

ก่อสร้างโรงงานผลติแผน่เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีกําลงัการผลติประมาณ 70 เมกะวตัต์ตอ่ปี  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือรองรับการ

เติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของความต้องการทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งสง่ผลให้โครงการฯ ของบริษัทฯ จดัเป็นกิจการท่ี

ให้ความสาํคญัและเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศเป็นพิเศษ บริษัทฯ จึงได้รับสทิธิและประโยชน์ด้านภาษีอากรสงูสดุ ซึง่ช่วย

ประหยดัต้นทนุในการผลติและสามารถออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้อยา่งมี

ประสทิธิ ภาพและยงัสอดคล้องกบันโยบายสง่เสริมการใช้พลงังานหมนุเวียนของรัฐบาล ท่ีต้องการให้มีพลงังานทดแทน

เชือ้เพลงิแบบดัง้เดิม ท่ีสะอาดและสามารถพึง่ตนเองได้ สร้างความมัน่คงทางด้านพลงังานให้กบัประเทศ 

 

1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในช่วง พ.ศ. 2555-2557 

บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อปี 2529 โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัในการนําเทคโนโลยี

พลงังานแสงอาทิตย์เพ่ือการผลติไฟฟ้า ซึง่เป็นพลงังานสะอาดและไมม่ีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมมาใช้งานในประเทศไทยกวา่ 

26 ปี   

เมษายน พ.ศ. 

2555 

- มีการอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 450,000,000 บาท เป็น 449,659,723 บาท โดย

วิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลอืจากการเตรียมไว้รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ

จํานวน 340,277 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นจํานวน 340,277 บาท เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการยกเลกิการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและมีมติอนมุตัิการจดัสรรเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

บริษัท ฯ จาก 449,659 ,723 บาทเป็น 719 ,452 ,723 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 

269,793,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการเพ่ิมทนุจดทะเบียนแบบมอบ

อํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 269,793,000 หุ้น 
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มิถนุายน พ.ศ. 

2555 

- ลงนามในสญัญา The Design Supply Construction and Commissioning of Solar Power Plant 

Project ขนาด 25 เมกกะวตัต์กบับริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั  โดยสญัญาดงักลา่ว

บริษัทฯ ได้ Consortium กบั GD Solar (Jiangsu) Co.,Ltd และ Wuxi Suntech Power Co.,Ltd. 

เป็นรายได้สดัสว่นของบริษัทฯ เทา่กบั 740 ล้านบาท 

 มิถนุายน พ.ศ. 

2555 

- บริษัทฯ ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุ จากสาํนกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ประเภท

กิจการผลติชิน้สว่นหรืออปุกรณ์ท่ีใช้กบัผ ลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์  ในการผลติเซลล์แสงอาทิตย์  

(SOLAR CELLS) กําลงัการผลติปีละประมาณ 18,200,000 ชิน้ (70 เมกะวตัต์) หรือนําไปผลติตอ่

เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL MODULES) ปีละประมาณ 500,000 แผง  โดยให้ได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลสาํหรับกําไรสทุธิท่ี ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมมี

กําหนดเวลา 8 ปี 

สงิหาคม พ.ศ. 

2555 

- ลงนามในสญัญา The Design Supply Construction and Commissioning of Solar Power Plant 

Project ขนาด 25 เมกกะวตัต์ กบับางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ จํากดัโดยสญัญาดงักลา่วบริษัทฯ ได้ 

Consortium กบั GD Solar (Jiangsu) Co.,Ltd. และ Wuxi Suntech Power Co.,Ltd. เป็นรายได้

สดัสว่นของบริษัทฯ เทา่กบั 619.8 ล้านบาท  

 มีนาคม พ.ศ. 

2556 

- พิจารณารับทราบการชําระเงินเพ่ิมทนุจํานวน 44,965,000 หุ้น จากนายประดิษฐ์ กลอ่มจิตเจริญ , 

นางวิไล  กลอ่มจิตเจริญ และนายสง่า กลอ่มจิตเจริญ  เป็นเงิน 186,604,750 บาท และการนําหุ้น

สามญัจํานวนดงักลา่วข้างต้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและการจด

ทะเบียนทนุชําระแล้วของหุ้นดงักลา่วข้างต้นตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

เมษายน พ.ศ. 

2556 

- อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 269,793,000 หุ้นตามท่ีได้รับการอนมุตัิเพ่ิมทนุแบบ

มอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนจํานวน 224,828,000 

หุ้นซึง่คงเหลอืจากการเ พ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดัออก  คงเหลอืทนุจด

ทะเบียนชําระเต็มมลูคา่แล้ว 494,624,723 หุ้น มลูคา่ 494,624,723 บาท และ พิจารณาและอนมุตัิ

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกหุ้น

สามญัใหมจํ่านวน 296,773,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

พฤษภาคม พ .ศ. 

2556 

- ได้รับมาตรฐาน มอก .เลขท่ี1843-2553  สาํหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 57รุ่นตัง้แตรุ่่น 5 วตัต์ – 305 

วตัต์ เป็นสว่นสาํเร็จรูปแรงดนัเน่ืองจากพลงัแสงภาคพืน้ดินแบบผลกึซิลคิอน- คณุลกัษณะการ

ออกแบบและการรับรองแบบ Crystalline silicon terrestrial photovoltaic(PV) modules-design 

qualification and type approval ตามใบอนญุาตเลขท่ี (2)2929-1/1843 

ตลุาคม พ . ศ .  

2556 

- ลงนามในสญัญา Engineering, Procurement and Construction Contract in relation to Solar 

Power Plant Project (BSE3) กบับริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอยี จํากดัโดยสญัญาดงักลา่วบริษัทฯ 
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ได้ Consortium China Triumph International Engineering Co., Ltd.(CITEC) จํานวน 3 

โครงการดงันี ้

  1. Solar Power Plant ขนาด 12.5 เมกกะวตัต์ ท่ีอําเภอหนองก่ี จงัหวดับรีุรัมย์ มลูคา่โครงการรวม  

647.76 ล้านบาท เป็นสดัสว่นของบริษัทฯเทา่กบั 314.94 ล้านบาท 

  2. Solar Power Plant ขนาด 12.5 เมกกะวตัต์ ท่ีอําเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ มลูคา่โครงการ

รวม  644.76 ล้านบาท เป็นสดัสว่นของบริษัทฯเทา่กบั 312.04 ล้านบาท 

  3. Solar Power Plant ขนาด 25 เมกกะวตัต์ ท่ีอําเภอกบินทร์บรีุ จงัหวดัปราจีนบรีุ มลูคา่โครงการ

รวม  1,284.76 ล้านบาท เป็นสดัสว่นของบริษัทฯเทา่กบั 619.29 ล้านบาท 

พฤศจิกายน พ.ศ.

2556 

- ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 สาํหรับโรงผลติแผน่เซลล์แสงอาทิตย์ จากบริษัท เอสจี

เอส (ประเทศไทย) จํากดั 

- เปิดดําเนินการโรงงานผลติแผน่เซลล์แสงอาทิตย์ กําลงัการผลติ 70 เมกะวตัต์ 

มกราคม  พ.ศ. 

2557 

- ออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ 3 กลอ่งรวมสายไฟ (3 Junction boxes) เพ่ือลดการเกิดการ

ลดัวงจร เพ่ิมประสทิธิภาพของแผงขณะผลติไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า หรือบนหลงัคาอาคาร 

- ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 เมกกะวตัต์ให้  บริษัท บางจากโซลาร์เอ็นเนอร์ยี่ 

จํากดั ท่ีจงัหวดัปราจีนบรีุ และบรีุรัมย์ 

มิถนุายน พ .ศ .

2557 

- ออกแบบรถเอนกประสงค์พลงังานแสงอาทิตย์ (Solar PV Mobile) เพ่ือใช้ในภาคสนามในกิจการ

ทหาร 

กรกฎาคม พ .ศ.

2557 

- ได้รับมอบเกียรติบตัรการลดต้นทนุโลจิสติกส์สาํหรับผู้สง่ออกรุ่นท่ี 6 กระทรวงพาณิชย์ เร่ือง “การ

ตดัสนิใจลงทนุด้านการบริหารคลงัสนิค้าเชิงเปรียบเทียบโดยวิธีการคิดต้นทนุฐานกิจกรรม 

พฤศจิกายน พ.ศ.

2557  

- เป็นผู้ผลติท่ีได้การรับรองคณุลกัษณะการผลติตามคณุสมบตัิแหลง่กําเ นิดสนิค้าของประเทศไทย 

กบัสภาหอการค้าไทย 

- ได้รับรอง มาตรฐาน UL 1703:2002 R5.12 จากสหรัฐอเมริกา 

ธนัวาคม พ . ศ .

2557 

- ได้รับบตัรสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ให้ขยายสายการผลติแผน่

เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ิมอีก 120 เมกกะวตัต์ 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษัท 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จํากดั ณ วนัท่ี 24 กนัยายน 2547 โดย ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัท ดงันี ้

 

บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด 

(มหาชน)

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 

1 จาํกัด

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 

2 จาํกัด

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 

3 จาํกัด

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 

4 จาํกัด

บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 

5 จาํกัด

ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท ทนุจดทะเบียน 1,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียน :   791,397,723.00 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 494,624,723.00 บาท 

99.96 % 99.96 % 99.96 % 99.96 % 99.96 % 
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2. การประกอบธุรกิจ 

ลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบง่ได้เป็น 3 ธุรกิจใหญ่ๆ ดงันี ้

• ธุรกิจออกแบบ ติดตัง้ ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  

• ธุรกิจการผลติและขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอปุกรณ์ประกอบ   

• ธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

2.1 ธุรกิจออกแบบ ติดตัง้ ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตัง้  ก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรมีผลงานกวา่ 150 

เมกกะวตัต์ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา โดยมีงานหลกั 2 ประเภทใหญ่ คือ งานทางด้านโยธา ซึง่ครอบคลมุถึงการปรับพืน้ท่ีก่อสร้าง

ระบบระบายนํา้ ระบบทอ่ใต้ดิน การก่อสร้างอาคาร และโครงคลมุเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า การก่อสร้างฐาน ราก และติดตัง้

โครงรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น 

สาํหรับงานทางด้านไฟฟ้า  บริษัทฯ เป็นผู้ติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เช่ือมตอ่กระแสไฟฟ้าแรงตํ่าและแรงสงู ติดตัง้

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และระบบประมวลผล ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงติดตัง้ระบบสาธารณปูโภคท่ี

จําเป็นตอ่การดําเนินงานและความปลอดภยั  

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีบริษัท ฯ ออกแบบและติดตัง้สามารถเช่ือมตอ่สายสง่ไฟฟ้าแรงสงูของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติ การไฟฟ้าสว่นภมูิภาคได้อยา่งมีประสทิธิภาพสง่ผลให้โรงไฟฟ้าฯ สามารถผลติไฟฟ้าได้ในอตัราท่ีมีประสทิธิภาพสงูสดุ

แหง่หนึง่ของโลก  
 
2.2 ธุรกิจการผลิตและขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ   
บริษัทฯ เป็นผู้ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์  โดยการนําแผน่เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลกึซิลคิอนท่ีบริษัทฯ  ผลติได้จาก

โรงงานผลติแผน่เซลล์แสงอาทิตย์ มาประกอบเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มีกําลงัการผลติประมาณ 70 เมกะวตัต์ตอ่ปี สามารถ

ผลติแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้หลากหลายตามความต้องการใช้งานของระบบตา่งๆ เช่น ระบบโรงไฟฟ้าพลงังานแสงงอาทิตย์ 

ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เช่ือมตอ่สายสง่บนหลงังานบ้าน อาคาร โรงงาน ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

ในพืน้ท่ีชนบทหา่งไกล เป็นต้น   
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2.3 ธุรกิจให้บริการออกแบบและติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

นอกจาก การจําหนา่ยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แล้ว  บริษัทฯ ยงัให้บริการอกแบบและติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์อยา่งครบวงจร  การบริการประกอบด้วย การสาํรวจพืน้ท่ี การออกแบบระบบ การขนสง่แผงเซลล์และอปุกรณ์ การ

ติดตัง้ในพืน้ท่ี  และการให้บริการหลงัการขาย  บริษัทฯ มีพนกังานผู้ เช่ียวชาญในการออกแบบและติดตัง้ระบบ  ทําให้บริษัทฯ 

สามารถควบคมุคณุภาพของบริการได้ตามเป้าหมาย  บริษัทฯ มีผลงานท่ีสาํคญัจากการได้รับความไว้วางใจจากหนว่ยงาน

ราชการสาํหรับงานออกแบบพร้อมติดตัง้โครงการโซลาร์โฮมจํานวน 100,094 ระบบทัว่ประเทศไทย ระบบโซลาร์โฮมดงักลา่ว  

อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกลท่ีระบบจําหนา่ยไฟฟ้าเข้าไมถ่ึงและกระจายอยูท่ัว่ทกุภาคของประเทศไทย  

การออกแบบพร้อมติดตัง้ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ระบบสูบนํา้ด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์   

ระบบสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการออกแบบให้สามารถสบูนํา้ทัง้จากแหลง่นํา้ผิวดินและแหลง่นํา้

ใต้ดินท่ีเป็นบอ่บาดาลตลอดช่วงเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทําหน้าท่ีเปลีย่นพลงังานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลงังาน

ไฟฟ้า เพ่ือไปขบัเคลือ่นมอเตอร์ของเคร่ืองสบูนํา้ให้ทําการสบูนํา้ตลอดเวลาท่ีมีแสงอาทิตย์  ระบบสบูนํา้พลงังานแสงอาทิตย์จะ

ได้รับการออกแบบ ให้มีการกกัเก็บนํา้ให้ได้ไมน้่อยกวา่ 3 เทา่ของปริมาณนํา้ท่ีใช้ใ น 1 วนั อปุกรณ์มาตรฐานสาํหรับระบบ

ดงักลา่วประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อปุกรณ์ควบคมุและปรับแรงดนัไฟฟ้า เคร่ืองสบูนํา้ และถงัเก็บนํา้  

ระบบสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าจากเซลล์ แสงอาทิตย์นีส้ามารถจะสง่นํา้จากแหลง่นํา้ในพืน้ท่ีชนบทท่ีหา่งไกลและไมส่ามารถ

ติดตัง้เคร่ืองสบูนํา้ได้เน่ืองจากไมม่ีไฟฟ้าใช้หรือในบริเวณท่ีไฟฟ้าเข้าไปไมถ่ึง  ทําให้พืน้ท่ีนัน้มีความสะดวกในการใช้นํา้มากขึน้   

ช่วยลดเวลาในการเดินทางลาํเลยีงนํา้และลดคา่ใช้จ่าย  หรือแม้ในพืน้ท่ีท่ีมีระบบไฟฟ้าปกติ ประโยชน์ของการติดตัง้ระบบคือ

ช่วยประหยดัคา่ใช้จ่ายสว่นกลางด้านพลงังานได้ โดยลงทนุติดตัง้เพียงครัง้เดียว  ทําให้มีความเหมาะสมสาํหรับระบบประปา

หมูบ้่าน  และระบบสบูนํา้เพ่ือการเกษตรทัว่ประเทศ โดยบริษัทฯ ได้ติดตัง้ระบบสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้กบั

โครงการนํา้พระทยัจากในหลวง (โครงการอีสานเขียว ) หนว่ยงานราชการ มหาวิทยาลยั และองค์ การบริหารสว่นตําบลทัว่

ประเทศมาแล้วกวา่ 1,000 ระบบ 

(2) ระบบประจุแบตเตอร่ีด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 

เป็นระบบการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีทําการประจกุระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอร่ี ในตอนกลางวนั และ

สามารถเคลือ่นย้ายแบตเตอร่ีเพ่ือไปจ่ายพลงังานแก่ไฟฟ้าแสงสวา่ง  หรืออปุกรณ์ไฟฟ้าตา่งๆ ภายในครัวเรือน หรือใช้เพ่ือการ

เรียนการสอน ตามโรงเรียนท่ีอยูห่า่งไกล เป็นต้น ซึง่สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ได้ตัง้แตร่ะบบขนาดเลก็ท่ี

ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพียงแผงเดียวจนกระทัง่ระบบท่ีมีขนาดให ญ่ท่ีใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์จํานวนมาก  ระบบประจุ

แบตเตอร่ีช่วยให้ประชาชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีไฟฟ้าเข้าไมถ่ึงมีโอกาสได้ใช้พลงังานจากไฟฟ้า  ใช้เป็นไฟฟ้าศนูย์กลางของหมูบ้่าน  ท่ี

ผา่นมาบริษัทฯ ได้ทําการติดตัง้ระบบประจแุบตเตอร่ีพลงังานแสงอาทิตย์ เพ่ือใช้งานในชมุชนตามชน บทตา่งๆ ทัว่ประเทศ กวา่ 

1,200 หมูบ้่าน      
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(3) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อระบบจาํหน่าย 

ระบบนีแ้บง่ออกเป็น 2 ชนิดได้แก่ 

3.1 ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเช่ือมตอ่ระบบจําหนา่ยบนหลงัคา อาคาร บ้านพกัอาศยั  

(Solar Roof Top) เป็นระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาํหรับบ้านพกัอาศยั อาคารสาํนกังาน 

โรงงาน ฯลฯ โดยการ นําแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท่ีสามารถผลติไฟฟ้าตามปริมาณท่ีต้องการ  ไปติดตัง้บน

หลงัคาบ้าน  อาคารสาํนกังาน โรงงานอตุสาหกรรม โดยการออกแบบและสาํรวจอยา่งได้มาตรฐานของ

บริษัทฯ เพ่ือให้ได้พลงังานไฟฟ้าสงูสดุตลอดวนั 

ประโยชน์ท่ีผู้ลงทนุ(ผู้ซือ้) จะได้รับ 

1.  มีรายได้จากการขายไฟฟ้าในอตัรารับซือ้พิเศษ จากการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่น

ภมูิภาคเป็นระยะเวลา 25 ปี  

2.  ช่วยในการประหยดัพลงังานแก่อาคารและบ้านพกัอาศยั 

3.2 ระบบผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบเช่ือมตอ่ระบบจําหนา่ยโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  (Solar 

Power Plant) เป็นระบบผลติไฟฟ้าแบบโรงงานไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่มุง่เน้นการลงทนุเพ่ือให้ได้

ผลตอบแทนในรูปของการขายไฟฟ้ามากกวา่การประหยดัพลงังาน ซึง่เหมาะสาํหรับผู้ลงทนุ /ลกูค้าท่ีมี

เงินทนุสงู และต้องการผลตอบแทนท่ีแนน่อนและดีกวา่การฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน  

บริษัทฯ เสนอบริการในลกัษณะ  EPC Turnkey ตัง้แตก่ารศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ การสาํรว

ออกแบบ การจดัหาเงินทนุ การติดตัง้ การควบคมุระบบ การเช่ือมตอ่ระบบจําหนา่ย และการดแูล

บํารุงรักษา 

 

(4) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สาํหรับครัวเรือนชนบท 

 เป็นระบบท่ีใช้ผลติไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนชนบทท่ีตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีระบบจําหนา่ยไฟฟ้าเข้าไมถ่ึง ซึง่ สว่นใหญ่จะอยูใ่น

พืน้ท่ีหา่งไกล เช่น บนภเูขา หรือตามเกาะแก่ง ตา่ง ๆ เป็นต้น  โดยกระแสไฟฟ้าท่ีผลติได้จะทําการประจไุว้ในแบตเตอร่ีเพ่ือใช้ได้

ในเวลากลางคืน   

 

(5) ระบบเสาไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ 

เป็นระบบท่ี ให้แสงสวา่งในท่ีสาธารณะ เช่น ถนน  ซอย  สวนสาธารณะ ริมรัว้  สามารถเค ลือ่นย้ายได้ง่าย  ไม่ต้อง

รับภาระคา่ไฟ ไมม่ีมลภาวะ ไมม่ีเสยีงรบกวน  เสาไฟแสงสวา่งนีจ้ะเปิดและปิดได้อยา่งอตัโนมตัิ  

 

(6) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

เป็นระบบสือ่สารโทรคมนาคมท่ีใช้ระบบพลงังานแสงอาทิตย์เป็นแหลง่กําเนิดพลงังาน  ได้รับการออกแบบให้สามารถ

ใช้งานในทกุสภาพของทกุพืน้ท่ี และทกุสภาพภมูิอากาศ ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ติดตัง้ระบบดงักลา่วให้กบั ระบบตู้โทรศพัท์
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สาธารณะ 470 MHz ระบบโทรศพัท์เครือขา่ย TDMA ระบบโทรศพัท์ผา่นดาวเทียม (Satellite Telephone) และระบบสถานี

ทวนสญัญาณ (Repeater System) ระบบนีเ้หมาะสาํหรับพืน้ท่ีหา่งไกลท่ีสายโทรศพัท์เข้าไมถ่ึง ช่วยให้คนในพืน้ท่ีสามารถ

ติดตอ่สือ่สารกบัภายนอกได้สะดวกขึน้ ซึง่บริษัทฯ ได้ติดตัง้ระบบมาแล้วมากมายทัง้ในและนอกประเทศ 

 

(7) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบผสมผสานแหล่งพลังงานต่างๆ   

เป็นระบบ ผลติไฟฟ้าท่ีมีการ นําแหลง่ผลติพลงังานมากกวา่ 1 ชนิดมาใช้ร่วมกนั โดยแหลง่ผลติพลงังานอาจ

ประกอบด้วยระบบพลงังานแสงอาทิตย์ ระบบกงัหนัลม ระบบกงัหนันํา้ หรือระบบผลติไฟฟ้าจากเคร่ืองยนต์ดีเซล 

ข้อดีของการใช้แหลง่พลงังานหลายชนิดคือระบบจะนําเอาศกัยภาพการผลติไฟฟ้าสงูสดุของแตล่ะพลงังานมาทํางาน

ร่วมกนัเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพการผลติไฟฟ้าตามต้องการ   ช่วยให้ระบบมีเสถียรภาพมากยิ่งขึน้  ลดข้อจํากดัของแหลง่

พลงังานแตล่ะชนิดลง  เช่น การใช้ระบบการผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ผสมผสานกบัเคร่ืองยนต์ดีเซล  สามารถลดต้นทนุ

การขนสง่นํา้มนัซึง่เหมาะสาํหรับพืน้ท่ีท่ีการขนสง่มีต้นทนุสงู  เช่น เกาะแก่งตา่งๆ  รีสอร์ท ท่ีพกั   และอทุยานแหง่ชาติทัว่

ประเทศ  เป็นต้น 

 

(8) ระบบอินเตอร์เน็ตสคูลใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สาํหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

เป็นระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ โดยสามารถใช้งานในทกุสภาพภมูิประเทศ และภมูิอากาศ ออกแบบให้

สามารถจ่ายไฟฟ้าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ อปุกรณ์ตอ่พว่ง และอปุกรณ์รับสญัญาณอินเตอร์เน็ต ช่วยให้โรงเรียนในพืน้ท่ีหา่งไกล

ท่ีไฟฟ้าเข้าไมถ่ึง มีโอกาสได้รับข้อมลูขา่วสารเทียบเทา่กบัโรงเรียนในเมืองใหญ่ 
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 (9) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) มีขบวนการและขัน้ตอนพอสงัเขปดงันี ้

1. การปรับระดับและการบดอัดที่ดิน  

 
2. การก่อสร้างระบบระบายนํา้  

 
3. การก่อสร้างระบบท่อและระบบงานไฟฟ้าใต้ดิน  

 
4. การก่อสร้างชุดโครงรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
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5. การก่อสร้างอาคาร และโรงคลุมเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า  

 

6. การติดตัง้แผงเซลล์แสงอาทิตย์  

 

7. การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงตํ่าและแรงสูง  
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8. การติดตัง้เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า และ ระบบประมวลผล 

 
9. การติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้า  

 
10. การติดตัง้ระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโครงการ 
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11. การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 

 
12.  การติดระบบสาธารณูปโภค  
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3. โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทยอ่ยในระยะเวลา 3 ปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ปี 2555, 2556, 2557 แยกตาม

ประเภทสนิค้าและบริการเป็นดงันี ้

  

  

  พ.ศ. 2555   พ.ศ. 2556   พ.ศ. 2557 

มลูคา่ 

(พนับาท) 

ร้อยละ มลูคา่ 

(พนับาท) 

ร้อยละ มลูคา่ 

(พนับาท) 

ร้อยละ 

1. รายได้จากการขายระบบผลติ

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์และ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้า* 

1,101,993 93.31 1,347,185 97.18 889,575 93.89 

2. รายได้จากการขายแผงเซลล์

แสงอาทิตย์และอปุกรณ์ประกอบ 

51,942 4.40 5,003 0.36 32,261 3.41 

3. รายได้อ่ืนๆ** 27,068 2.29 34,064 2.46 25,579 2.70 

รายได้รวม 1,181,003 100.00 1,386,253 100.00 947,415 100.00 

หมายเหต ุ: 
* หมายถึงรายได้จากคา่บริการติดตัง้ระบบฯรวมกบัรายได้จากการขายแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอปุกรณ์ประกอบอ่ืน  ๆ
**ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบีย้รับ กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน สว่นเกินเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยั 

 

4. ปัจจัยความเสี่ยง 

4.1 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีแนวโน้มราคาตอ่วตัต์ลดลงตามความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้ ปัจจยัหลกัท่ีทําให้ราคาตอ่วตัต์ตํ่าลง

ได้แก่ ปัจจยัด้านประสทิธิภาพและปัจจยัด้านราคา บริษัท ฯ ป้องกนัความเสีย่งโดยการจองซือ้วตัถดุิบและกําหนดราคาขาย

ลว่งหน้าให้สอดคล้องกนั ทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุทัง้รายได้และต้นทนุ ประกอบกบัโรงงานผลติแผน่เซลล์และแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ของบริษัทฯ ใช้เคร่ืองจกัรท่ีมีคณุภาพสงู ด้วยเทคโนโลยีลา่สดุสามารถผลติแผน่เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมี

ประสทิธิภาพสงู คือได้จํานวนวตัต์ท่ีมากขึน้ จึงทําให้ราคาตอ่วตัต์ลดลง อีกทัง้บริษัทฯได้จดัจ้าง  บริษัทท่ีปรึกษาชัน้นําจาก

ตา่งประเทศมาร่วมวิจยัพฒันาผลติภณัฑ์ของบริษัท ฯ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพอยา่งตอ่ เน่ืองเป็นการลดความผนัผวนของราคา

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีอาจเกิดขึน้ในตลาดโลก 
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4.2 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงนิทุน 

การดําเนินงานของโรงงานผลติแผน่เซลล์และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนการขยายสายการผลติ จําเป็นต้องจดัหา

เงินทนุเพ่ิม จากการกู้ยืมเงิน สถาบนัการเงินและจากกระแส เงินสดของผลการดําเนินงาน โดยปัจจบุนับริษัท ฯ มีอตัราสว่น

หนีส้นิตอ่ทนุท่ีตํ่ามาก (น้อยกวา่หนึง่ ) สามารถหาแหลง่เงินกู้ทัง้ในและตา่งประเทศได้ในอตัราดอกเบีย้ตํ่า อีกทัง้ยงัสามารถ

ระดมทนุจากตลาดหลกัทรัพย์ได้ทัง้ในรูปแบบของ Right offering, Public offering และ Private Placement โดยขอมติ

ลว่งหน้าจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในแตล่ะปี ทําให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการจดัหาเงินทนุ เพ่ือขยายตลาดและกําลงั

การผลติ 

4.3 ความเส่ียงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ 

ในปัจจบุนัรัฐบาลมีนโยบายให้การสนบัสนนุการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์อยา่งเต็มท่ีโดยรับซือ้ไฟฟ้าท่ีผลติจาก

พลงังานแสงอาทิตย์ในราคาหนว่ยละ 5.66 บาท เป็นระยะเวลา 25 ปี แก่หนว่ยงานของรัฐและเอกชน ทําให้เปิดโอกาสทางการ

ตลาดแก่นกัลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ ซึง่บริษัทท่ีเข้ามาใหมอ่าจชิง

สว่นแบง่ทางการตลาด และอาจกระทบตอ่อตัราการเติบโตของรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต 

อยา่งไรก็ตาม การตดัสนิใจลงทนุในโครงการท่ีมีมลูคา่สงูระยะเวลายาวต้องพึง่พิงคณุภาพของเทคโนโลยีพลงังาน

แสงอาทิตย์เพ่ือให้ได้ไฟฟ้าในปริมาณท่ีมากท่ีสดุ ผู้ ท่ีจะเข้ามาในอตุสาหกรรมนีต้้องมีการเตรียมตวัเป็นระยะเวลานานเพ่ือสร้าง

มาตรฐานให้สอดคล้องกบัหนว่ยงานของรัฐเช่นมาตรฐานอตุสาหกรรม ในขณะท่ีบริษัทฯ มีความพร้อมทัง้ด้านเทคโนโลยีและ

ประสบการณ์ในการก่อสร้างมากวา่ 30 ปี บริษัทฯ เป็นผู้ นําในธุรกิจออกแบบก่อสร้างและติดตัง้ระบบไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย์ในประเทศไทย จึงมีความได้เปรียบในด้านการผลติและการตลาดเหนือกวา่คูแ่ขง่รายอ่ืนๆ  

4.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีการนําเข้าวตัถดุิบหลกัคือแผน่เวเฟอร์และวตัถดุิบบางชนิดท่ีใช้ในการผลติแผน่เซลล์และแผงเซลล์จาก

ตา่งประเทศ การเสนอราคาและการชําระเงินจะใช้เงินเหรียญสหรัฐและเงินยโูรเป็นหลกั ในขณะท่ีสนิค้าสว่นให ญ่จะได้รับการ

จําหนา่ยภายในประเทศในรูปของเงินบาท ทําให้บริษัท ฯ ได้รับความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในกรณีท่ี

คา่เงินสกลุดอลลาร์สหรัฐหรือยโูรแข็งขึน้เมื่อเทียบกบัคา่เงินบาท 

ในการสัง่ซือ้วตัถดุิบ บริษัทฯ มีการจองสนิค้าและกําหนดราคาสนิค้าลว่งหน้าสาํหรับโ ครงการท่ีประมลูได้ จากนัน้จึง

ทําการปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพ่ือสัง่ซือ้สนิค้าจริงเป็นรายเดือน และทําสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้า 

(Forward Contract) เต็มจํานวนสาํหรับแตล่ะ L/C ในช่วงท่ีอตัราแลกเปลีย่นมีความผนัผวนหรือมีแนวโน้มคา่เงินบาทจะออ่น

คา่ลง  
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4.5 ความเสี่ยงจากภาวะการเมือง 

 เสถียรภาพและความไมส่งบทางการเมือง ถือเป็นอีกปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจ เน่ืองจากการ

ขาดเสถียรภาพทางการเมืองสง่ผลโดยตรงตอ่การตดัสนิใจลงทนุ และบรรยากาศในการดําเนินธุรกิจ รวมทัง้สง่ผลตอ่ความ

เช่ือมัน่ของประเทศไทยในสายตาตา่งชาติด้วย อยา่งไรก็ตามผลติภณัฑ์ของบริษัทฯมีประสทิธิภาพสงูได้รับการรับรองระดบั

มาตรฐานโลก บริษัทฯทําสญัญาระยะยาวในการสง่ออกไปตา่งประเทศ ซึง่ระบชุนิดของผลติภณัฑ์ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได้ 

ทําให้มีความมัน่ใจในการสง่มอบ โดยได้รับความเสีย่งจากภาวะการเมืองน้อย 

4.6 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี

 เทคโนโลยีถือเป็นองค์ประกอบท่ีสาํคญั ในธุรกิจของบริษัทฯ ตัง้แตก่ารผลติออกแบบ จนถึงการก่อสร้าง ดงันัน้หาก

บริษัทฯ ไมม่ีความพร้อมด้านเทคโนโลยีและไมส่ามารถพฒันาบคุลากรให้ก้าวทนักบัความก้าวหน้าของเทคโนโลยี บริษัทฯ อาจ

สญูเสยีความเช่ือมัน่จากลกูค้าได้บริษัทฯ จึงตระหนกัถึงความสาํคญัในการลงทนุในเทคโนโลยี สาํหรับอปุกรณ์ท่ีบริษัทฯ 

จําเป็นต้องใช้ให้ทนัสมยัตลอดเวลา อยา่งไรก็ตามการลงทนุดงักลา่วมีความเสีย่งเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีท่ี

รวดเร็ว ดงันัน้เพ่ือลดความเสีย่งท่ีจะเกิดขึน้ บริษัทฯ จึงเลอืกลงทนุในเฉพาะอปุกรณ์เพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานเทา่นัน้ 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จดัจ้างผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศมาเป็นท่ีปรึกษาเพ่ือให้ก้าวทนักบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

5. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

5.1 รายชื่อกรรมการ 

ตามท่ีปรากฏในหนงัสอืรับรอง  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ .ศ. 2557 บริษัทฯ มีกรรมการ ทัง้หมดจําน วน 8 ทา่น

ประกอบด้วย  

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1 นายเชิดพงษ์ สริิวิชช์ ประธานกรรมการบริษัท 

2 นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง1  รองประธานกรรมการบริษัท 

3 นายอคัรเดช โรจน์เมธา2 กรรมการบริษัท 

4 นายภาวนั สยามชยั กรรมการบริษัท 

5 นางรวิฐา พงศ์นชิุต ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6 นายสชุาติ ไตรศิริเวทวฒัน์ 3 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

7 พลเอกสรุพนัธ์ พุม่แก้ว กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

8 นายเอกฉตัร ลลีาปัญญาเลศิ4 กรรมการบริษัท 

หมายเหตุ 

(1) นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง จบปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน  

(2) นายอคัรเดช โรจน์เมธา จบปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(3) นายสชุาติ ไตรศิริเวทวฒัน์ จบปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต และจบปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

(4) นายเอกฉัตร ลีลาปัญญาเลิศ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน  
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5.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย  

ลาํดับ รายชื่อ ตาํแหน่ง 
1 นายอคัรเดช โรจน์เมธา1 ประธานกรรมการบริหาร 

2 นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง2 กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3 นายภาวนั สยามชยั กรรมการบริหาร 

หมายเหตุ 

 (1)  นางปัทมา วงษ์ถ้วยทอง จบปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน  

(2) นายอคัรเดช โรจน์เมธา จบปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต และจบปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA มีความรู้ด้านบญัชีและการเงิน 

5.3 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

ณ รายช่ือและสดัสว่นการถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีดงันี ้

  
รายชื่อผู้ถอืหุ้น 

 

ณ  วันที่ 31  มีนาคม  2558 

  จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นพ. พงศ์ศกัดิ์ ธรรมธชัอารี 87,892,700 17.77% 

2 กลุม่จิระวงศ์ประภา1  35,630,000 7.20% 

3 นายจีรเดช จงวฒันาศิลป์กลุ 24,500,000 4.95% 

4 กลุม่โรจน์เมธา2  19,400,000 3.92% 

5 นายไพวงษ์ เตชะณรงค์ 16,029,300 3.24% 

6 นายนิพนธ์ สงัวาลย์มานนท์ 11,300,000 2.28% 

7 นายนําชยั สขุสนัติสกลุชยั 10,291,999 2.08% 

8 นายชวลติ พนูเพ่ิมสวุรรณ 10,200,000 2.06% 

9 บริษัท ไทย NDVR จํากดั 9,641,034 1.95% 

10 นางวนัทนีย์ เพชรโลหะกลุ 6,305,000 1.27% 

  รวมหุ้น 10 อนัดบัแรก 231,190,033 46.74% 

  อ่ืนๆ 263,434,690 53.26% 

  รวมทัง้หมด 494,624,723 100.00% 
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หมายเหต:ุ   
1 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มจิระวงษ์ประภา ประกอบด้วย 

ช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.นายนริศ        จิระวงศ์ประภา 31,800,000 6.43% 

2.นายพีรพงศ์    จิระวงศ์ประภา 3,830,000 0.77% 

รวม 35,630,000 7.20% 

 2 ผู้ถือหุ้นในกลุ่มโรจน์เมธา ประกอบด้วย 

ช่ือ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.นางพรศิริ           โรจน์เมธา 15,000,000 3.03% 

2.นายอคัรเดช        โรจน์เมธา 4,400,000 0.89% 

รวม 19,400,000 3.92% 

 

 

6. การเปลี่ยนแปลงการเพิ่มทุนภายในปี 2556 – 2557 ที่ผ่านมา 

 มีนาคม พ.ศ. 2556 พิจารณารับทราบการชําระเงินเพ่ิมทนุจํานวน 44,965,000 หุ้น จากนายประดิษฐ์ กลอ่มจิต

เจริญ, นางวิไล  กลอ่มจิตเจริญ และนายสง่า กลอ่มจิตเจริญ  เป็นเงิน 186,604,750 บาท และ

การนําหุ้นสามญัจํานวนดงักลา่วข้างต้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแ ละ

การจดทะเบียนทนุชําระแล้วของหุ้นดงักลา่วข้างต้นตอ่กระทรวงพาณิชย์ 

 

 

เมษายน พ.ศ. 2556 อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 269,793,000 หุ้นตามท่ีได้รับการอนมุตัิเพ่ิมทนุ

แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนจํานวน 

224,828,000 หุ้นซึง่คงเหลอืจากการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้แก่บคุคลในวงจํากดัออก 

คงเหลอืทนุจดทะเบียนชําระเต็มมลูคา่แล้ว 494,624,723 หุ้น มลูคา่  494,624,723 บาท และ 

พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 296,773,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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ส่วนที่ 3 

ข้อมูลทางการเงนิของบริษัทเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

1. ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบดุลรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2555 

งบดุล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  (พันบาท) % (พันบาท) % (พันบาท) % 

สินทรัพย์ 

  

        

สนิทรัพย์หมนุเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 48,458  2.19 181,751  8.32 44,952  1.87  

เงินลงทนุชัว่คราว -    - 17,173  0.79 -      

ลกูหนีก้ารค้า - สทุธิ  63,959  2.89 232,932  10.67 462,750  19.22  

รายได้ท่ียงัไมเ่รียกชําระ 24,085  1.09 252,721  11.58 169,945  7.06  

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 2,011  0.09 2,953  0.14 8,390  0.35  

ลกูหนีช้ดเชยคา่เสยีหายจากบริษัทประกนัภยั   -    - -    0.00 690,514  28.68  

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ  503,627  22.79 118,898  5.45 103,267  4.29  

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  136,141  6.16 5,586  0.26 124,726  5.18  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน  18,427  0.83 44,699  2.05 56,040  2.33  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 796,707  36.05 856,714  39.24 1,660,584  68.97  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน       

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้  131,632  5.96 111,120  5.09 134,663  5.59  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ  1,257,116  56.89 1,203,142  55.11 601,803  25.00  

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 8,938  0.40 9,831  0.45 9,342  0.39  

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี-สทุธิ 2,673  0.12 1,737  0.08 574  0.02  

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน  12,724  0.58 711  0.03 695  0.03  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,413,083  63.95 1,326,541  60.76 747,077  31.03  

รวมสินทรัพย์ 2,209,790  100.00  2,183,255  100.00  2,407,661  100.00  
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งบดุลรวม (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2556 และพ.ศ. 2555 
งบดุล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  (พันบาท) % (พันบาท) % (พันบาท) % 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

  
            

หนีส้นิหมนุเวียน 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้

จากสถาบนัการเงิน 
160,479 7.26 170,238 7.8 183,669 9.72 

เจ้าหนีก้ารค้า 151,769 6.87 451,397 20.68 361,064 19.1 

รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า 1,484 0.07 2,812 0.13 17,647 0.93 

สว่นของเงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายใน 1 ปี 
43,752 1.98 - - - - 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ท่ีถึงกําหนดชําระ

ภายใน 1 ปี 
4,688 0.21 4,236 0.19 2,659 0.14 

ประมาณการคา่เสยีหายจากอทุกภยั - - - 0 567,157 30.01 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีถึงกําหนด

ชําระภายในหนึง่ปี 
1,843 0.08 133 0.01 - - 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
  

8,179 0.37 
  

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 5,463 0.25 19,362 0.89 28,176 1.49 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 369,478 16.72 656,356 30.06 1,160,372 61.39 

หนีส้นิไมห่มนุเวียน 
      

หนีส้นิตามสญัญาเช่าซือ้ - สทุธิ 5,319 0.24 8,347 0.38 6,768 0.28 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 306,248 13.86 - 
 

- - 

ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังาน 11,346 0.51 10,362 0.47 6,179 0.26 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 322,914 14.61 18,708 0.86 12,947 0.54 

รวมหนีส้ิน 692,392 31.33 675,065 30.92 1,173,319 48.73 
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งบดุลรวม (ต่อ) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557, พ.ศ.2556 และพ.ศ.2555 

งบดุล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  (พันบาท) % (พันบาท) % (พันบาท) % 

สว่นของผู้ ถือหุ้น             

ทนุจดทะเบียน 719,453 

 

719,453   719,453     

ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 494,625 22.38 494,625 22.66 449,660 18.68 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 676,169 30.6 676,169 30.97 540,927 22.47 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม                         -    

จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 54,268 2.46 48,243 2.21 39,677 1.65 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 271,341 12.28 265,988 12.18 178,742 7.42 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 20,996 0.95 23,166 1.06 25,336 1.05 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,517,399 68.67 1,508,191 69.08 1,234,342 51.27 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,209,790 100.00 2,183,255 100.00 2,407,661 100.00 
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งบกาํไรขาดทุน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557, พ.ศ.2556 และพ.ศ.2555 

งบกาํไรขาดทุน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  (พันบาท) % (พันบาท) % (พันบาท) % 

รายได้             

จากการขายพร้อมติดตัง้และก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ 889,575 96.5 1,347,185 99.63 1,101,993 95.5 

จากการขาย 32,261 3.5 5,003 0.37 51,942 4.5 

รวมรายได้ 921,836 100.0 1,352,188 100.00 1,153,935 100.00 

ต้นทนุขาย             

ต้นทนุขายพร้อมติดตัง้และก่อสร้างโรงไฟฟ้าฯ 757,438 82.17 1,111,302 82.19 862,819 74.77 

ต้นทนุขาย  26,782 2.91 2,768 0.2 48,011 4.16 

หกั รับคืน     -      0 0 

รวมต้นทุนขาย 784,220 85.07 1,114,070 82.39 910,830 78.93 

กาํไรขัน้ต้น 137,617 14.93 238,118 17.61 243,105 21.07 

รายได้อ่ืน             

สว่นเกินเงินชดเชยจากบริษัทประกนัภยั -      10,471 0.77 15,389 1.33 

รายได้ดอกเบีย้รับ     9,033 0.67 4,050 0.35 

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่น 2,582 0.28 12,945 0.96 3,625 0.31 

อ่ืน ๆ  22,997 2.49 1,615 0.12 4,004 0.35 

รวมรายได้อื่น 25579 2.77 34064 2.52 27068 2.35 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 163,195 17.7 272,182 20.13 270,173 23.41 

คา่ใช้จ่ายในการขาย -10,000 -1.08 -8,618 -0.64 -9,328 -0.81 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร -99,542 -10.8 -108,981 -8.06 -82,539 -7.15 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงนิ 53,653 5.82 154,583 11.43 178,306 15.45 

ต้นทนุทางการเงิน -10,192 -1.11 -3,031 -0.22 -4,361 -0.38 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล -9522 -1.03 -30282 -2.24 -37269 -3.23 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิสาํหรับปี 33,939 3.68 121,270 8.97 136,676 11.84 
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งบกาํไรขาดทุน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  (พันบาท) % (พันบาท) % (พันบาท) % 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน        -        

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ผลประโยชน์พนกังาน 

0   -1,874 -0.14     

คา่เสือ่มราคา-สว่นเกินทนุจากการตีราคา

สนิทรัพย์ถาวร 

    0    0 0 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปี     0    0 0 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 33,939 3.68 119,396 8.83 136,676 11.84 

กาํไรต่อหุ้น             

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  0.07   0.25   0.31   
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งบกระแสเงนิสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557, พ.ศ.2556 และพ.ศ.2555 

งบกระแสเงนิสด  ปี 2557   ปี 2556   ปี 2555 

   (พันบาท)   (พันบาท)   (พันบาท)  

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 43,461 151,552 173,945 

รายการปรับปรุง : 

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 88,032 21,656 14,722 

หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) -668 -999 4,924 

(กําไร)ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ - สทุธิ 2,140 10,369 402 

คา่เผ่ือสนิค้าล้าสมยั(โอนกลบั) 

 

- 127 

คา่เผ่ือมลูคา่สนิค้าลดลง(โอนกลบั) - -1,050 -367 

ตดัจําหนา่ยภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย - - 2,546 

ปรับปรุงมลูคา่สนิค้าคงเหลอืต้นงวดกบักําไรสะสม - -1,032 0 

คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 2,695 1,972 1,721 

กําไรจากการจําหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -499 -598 -710 

สว่นเกินคา่ชดเชยคา่เสยีหายจากการประกนัภยั - -15,192 -15,389 

ขาดทนุจากการเลกิใช้ทรัพย์สนิถาวร 0 127 785 

ดอกเบีย้จ่าย 10,192 3,031 4,361 

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนการเปลีย่นแปลงของสนิทรัพย์และหนีส้นิดําเนินงาน 145,354 169,836 187,066 

สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง 

   ลกูหนีก้ารค้า 169,611 231,182 -184,441 

ลกูหนีเ้งินประกนัผลงาน 942 5,437 45,009 

รายได้ท่ียงัไมเ่รียกชําระ 228,636 -82,776 -166,078 

ลกูหนีช้ดเชยคา่เสยีหายจากบริษัทประกนัภยั - 690,514 -135,756 

สนิค้าคงเหลอื 

 

 

 

 

 

-384,729 

 

 

 

 

 

-14,455 

 

 

 

 

 

7,360 
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งบกระแสเงนิสด  ปี 2557   ปี 2556   ปี 2555 

   (พันบาท)   (พันบาท)   (พันบาท)  

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 26,468 14,106 -47,095 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน -244 -15 3,894 

หนีส้ินดาํเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

   เจ้าหนีก้ารค้า -306,898 -40,436 193,066 

รายได้คา่ก่อสร้างรับลว่งหน้า -1,328 -14,835 -19,227 

ประมาณการคา่เสยีหายจากอทุกภยั - - -505,809 

เจ้าหนีค้า่เสยีหายจากอทุกภยั - -551,965 551,965 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน -13,898 -8,814 10,953 

เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน -136,086 397,778 -59,094 

จ่ายดอกเบีย้ -10,192 -3,031 -4,361 

รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้ -30,406 -22,798 2,671 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย 

   เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน -176,684 371,949 -60,784 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

   เงินลงทนุชัว่คราวเพ่ิมขึน้ 17,173 -17,173 - 

เงินฝากประจําสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจํากดัในการใช้ (เพ่ิมขึน้) ลดลง -20,512 23,542 -74,923 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ -130,554 -5,586 - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ -134,399 -374,562 -26,390 

เงินสดจ่ายเพ่ือซือ้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - -1,364 -5,062 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 500 598 715 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -267,792 -374,545 -186,040 
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งบกระแสเงนิสด  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  (พันบาท)  (พันบาท) (พันบาท) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ -9,759 -13,432 91,912 

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 350,000 -  - 

จ่ายชําระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน -4,326 -2,659 -1,799 

เงินสดรับจากการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ     84,000 

จ่ายชําระคา่ใช้จ่ายในการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ     -6,864 

จ่ายชําระคืนหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้ ถือหุ้นกู้     -3,970 

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -  180,207 - 

จ่ายเงินปันผล -24,731 -24,721 - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 311,183 139,395 163,279 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ - สทุธิ -133,293 136,799 (83,534)  

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 181,751 44,952 128,486 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 48,458 181,751 44,952 
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3. ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 

รายการ 2555 2556 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.43 1.31 2.16 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.44 0.66 0.30 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) -0.06 0.41 -0.34 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 3.15 3.89 6.21 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 114.00 93.00 58.00 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เทา่) 8.53 10.03 2.52 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั) 42.00 36.00 143.00 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 3.45 2.74 2.60 

ระยะเวลาชําระหนี ้ (วนั) 104.00 131.00 138.00 

Cash Cycle (วนั) 52.00 -2.00 63.00 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability 

Ratio) 

   

อตัราสว่นกําไรขัน้ต้น (%) 21.07 17.61 14.93 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 15.45 11.43 5.85 

อตัรากําไรอ่ืนๆ (%) 2.29 2.46 2.70 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร (%) -0.34 2.41 -3.29 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 11.84 8.97 3.68 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 12.17 8.84 2.24 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency 

Ratio) 

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 6.36 5.28 1.55 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%) 0.44 0.19 0.11 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.54 0.59 0.43 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  

(Financial Policy Ratio) 
   

อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.95 0.45 0.46 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) -13.16 139.78 9.37 
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รายการ 2555 2556 2557 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  

    (Financial Policy Ratio) 

    อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) 2.67 -1.58 -4.07 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 16.13 20.00 35.71 

 

 

4. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

สาํหรับปี 2557 บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั  (มหาชน) (“บริษัท”) มีกําไรสทุธิ 33.94 ล้านบาท ลดลง 87.33 ล้านบาท

คิดเป็น 72.01% จากปี 2556 ท่ีมีกําไรสทุธิ 121.27 ล้านบาท โดยคิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 0.07 บาท 

รายได้รวม 

บริษัท มีรายได้รวมทัง้สิน้ในปี 2557 และปี 2556 จํานวน 947.42 ล้านบาทและ 1,386.25 ล้านบาท ตามลาํดบั ซึง่

ลดลงจํานวน 438.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 31.66 

รายได้จากการขาย 

บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2557 จํานวน 921.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 430.35 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นการลดลงร้อยละ 31.83% 

ต้นทนุขาย 

บริษัท มีต้นทนุขายในปี 2557 จํานวน 784.22 ล้านบาท ลดลงจากปี 2556 จํานวน 329.85 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ลดลง   29.61% โดยลดลงตามรายได้จากการขายท่ีลดลง 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บริษัท มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารใ นปี 2557 จํานวน 109.54 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 8.06 ล้าน

บาทหรือลดงร้อยละ 6.85 โดยมีสาเหตหุลกัจากคา่ใช้จ่ายในการบริหาร ท่ีลดลงจากปี 2556 จํานวน 9.44 ล้านบาทหรือคิดเป็น

การลดลงร้อยละ 8.66  

กําไรขัน้ต้น 

บริษัท มีกําไรขัน้ต้นในปี 2557 เทา่กบั 137.62 ล้านบาทซึง่ลดลงจํานวน 100.50 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 42.21

จากปีก่อน โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นสาํหรับปี 2557 เทา่กบัร้อยละ 14.93 และสาํหรับปี 2556 เทา่กบัร้อยละ 17.61 เน่ืองมาจาก

ต้นทนุของโครงการท่ีสงูขึน้จากคา่แรงงานท่ีปรับเพ่ิมมากขึน้ 

กําไรสทุธิสาํหรับปี 

บริษัทมีกําไรสทุธิสาํหรับปี 2557 จํานวน 33.94 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จํานวน 87.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นการ

ลดลงร้อยละ 72.01  


