
 

 

                                                                                                                       
เลขที่ใบจอง________________________________  

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (SOLAR)  
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 49,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 12.00 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

วันที่จองซื้อ   27 เมษายน  2558   28 เมษายน  2558   29 เมษายน  2558   30 เมษายน  2558   6 พฤษภาคม 2558 
 
 

 ข้าพเจ้า (โปรดระบุประเภทผู้จองซื้อหุ้น)  
  บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่ประจ าตัวประชาชน              บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง.................................... 
  นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................................     นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล............................................. 

 ช่ือ  นาย  นาง  นางสาว  นิติบุคคล...........................................................................................................................................................................................เพศ   ชาย   หญิง 

 บ้านเลขที่............................................. หมู่ที.่.............................. ตรอก/ซอย ..................................................................................... ถนน……...................................................................................... 
 แขวง/ต าบล ...........................................................................เขต/อ าเภอ ...................................................... จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย์.................................................... 
 โทรศัพท์ (บ้าน)........................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................................................สัญชาติ................................................... อาชีพ........................................................... 
วัน / เดือน / ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)..................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี............................................ ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย         ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย     หักภาษี ณ ที่จ่าย 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558  จ านวน..............................................หุ้น ประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ 

รายละเอียดการจองซื้อ   ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น) จ านวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น) จ านวนเงินที่ช าระ (บาท) 
 จองซื้อน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับจัดสรร 

12.00 

  
 จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร   
 จองซื้อมากกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร   

 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุ้นสามัญดังกล่าวโดย   โอนเงินเข้าบัญชี  แคชเชียร์เช็ค  ดร๊าฟท์   เช็คบุคคล  
 เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์........................................................... วันที.่...................................................... ธนาคาร...................................................... สาขา..............................................................................  

โปรดช ำระผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำร กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) ท้ังกำรโอนเงินและช ำระเป็นเช็ค 
โดยสั่งจ่ำยบัญชี  “บมจ. โซลำร์ตรอน เพื่อบัญชีจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน”  

  
 
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุน) ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น) 
  แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless): น าหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยออกใบหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด   เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ……………………..……………………………………….สมาชิกผู้ฝากเลขที่                       น าหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ช่ือบัญชี ……………………………………………………………เลขที่...……………................……ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้
จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ มิฉะน้ันจะด ำเนินกำรออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของผู้จองซื้อแทน)  
  น าใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกใบหลักทรัพยต์ามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหลักทรัพย์เข้า
ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ภายหลังผู้จองซื้อจะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมรายการละ 65 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

  แบบรับเป็นใบหลักทรัพย(์Script): ให้ออกเป็นใบหลักทรัพย์ตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในช่ือข้าพเจ้าและจัดส่งใบหลักทรัพยใ์ห้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2558 ภายใน 15 วันท าการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหลักทรัพย์ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้า
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

กรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนที่จองซื้อทั้งหมดหรือไม่ได้รับการจัดสรรไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ กต็าม ข้าพเจ้าตกลงให้ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ  
(ผู้จองซื้อโปรดระบุบัญชีธนาคาร) 
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน ของข้าพเจ้า       ธ.ไทยพาณิชย์     ธ.กรุงเทพ     ธ.กสิกรไทย     ธ.กรุงไทย      ธ.กรุงศรีอยุธยา 
สาขา.........................................................................เลขที่บัญชี...................................................................................ตามรายละเอียดในส าเนาสมุดบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อได้แนบมาพร้อมใบจองซ้ือ 

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนดังกล่าวและจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งมอบใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในก าหนดระยะเวลาการจองซื้อ  หรือหาก เช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ 
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทและยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและท่ีจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย 

 
 

        ลงช่ือ................................................................................................................ผู้จองซื้อ 
        (.................................................................................................................................) 
 

 
เลขที่ใบจอง________________________ 

 วันที่จองซื้อ   27 เมษายน  2558   28 เมษายน  2558   29 เมษายน  2558   30 เมษายน  2558   6 พฤษภาคม 2558 
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซื้อจาก (ช่ือตามใบจองซ้ือ)...........................................................................................................................................เพื่อจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) จ านวน..............................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.00 บาท รวมเป็นเงิน.........................................................บาท      
 โดยช าระเป็น  โอนเงินเข้าบัญชี    แคชเชียร์เช็ค      ดร๊าฟท์        เช็คบุคคล 
เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์................................................................. วันที่....................................................... ธนาคาร............................................................ สาขา................................................................... 
 แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) : น าหลักทรัพยเ์ข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที ่               ช่ือบัญชี...............................................................เลขที่................................................... 
  น าใบหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
 แบบรับใบหลักทรัพย์ (Script) โดยออกใบหลักทรัพยใ์นช่ือผู้จองซื้อ   

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ .........................................................................................  

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) โปรดกรอกข้อควำมในช่องด้ำนล่ำงน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน  

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)  
 (ผู้จองซ้ือโปรดกรอกข้อความส่วนน้ีด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

กำรลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีควำมเสี่ยงและก่อนตัดสินใจ
จองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษำข้อมูลอย่ำงรอบคอบ 

การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้น (ถ้ามี) 

 

การส่งมอบหลักทรัพย์ 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 
 



 

 

BROKER 
ผู้ฝำกเลขท่ี ชื่อบริษัท ผู้ฝำกเลขท่ี ชื่อบริษัท 

2 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ำกัด   30 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) 
3 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จ ำกัด  (มหำชน)  32 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ำกัด     
4 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด   33 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ ำกัด 
5 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 34 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
6 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จ ำกัด  (มหำชน) 38 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ำกัด  (มหำชน)           
7 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ำกัด 48 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่ำ จ ำกัด (มหำชน) 
8 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ำกัด (มหำชน) 200 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

10 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จ ำกัด   211 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จ ำกัด 
11 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 213 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จ ำกัด 
13 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  221 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พำร์ทเนอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
14 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ำกัด (มหำชน)  224 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
15 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จ ำกัด  225 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
16 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จ ำกัด  (มหำชน) 229 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จ ำกัด 
19 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จ ำกัด 230 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จ ำกัด 
22 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ ำกัด 244 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ำกัด 
23 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 247 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส  (ประเทศไทย) จ ำกัด 
26 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 248 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ ำกัด 
27 บริษัทหลักทรัพย์ อำร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 924 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ ำกัด (มหำชน) 
29 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จ ำกัด (มหำชน)     

SUB-BROKER 
236 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) 243 บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) 
242 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จ ำกัด 245 ธนำคำร ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) 

CUSTODIAN 
301 ธนำคำรซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  328 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
302 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน)  329 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน)  
303 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) - ผู้รับฝำกทรัพย์สิน 330 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่ จ ำกัด (เพื่อตรำสำรหน้ี) 
304 ธนำคำรฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จ ำกัด  334 บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จ ำกัด (มหำชน) (คัสโตเดี้ยน) 
305 ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน)  336 ธนำคำรเกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) 
308 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน 337 ธนำคำรทหำรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
311 ธนำคำรเครดิต อะกริกอล คอร์ปอเรทแอนด์อินเวสเม้นท์แบงก์ 339 ธนำคำร ทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน) 
312 ธนำคำรสแตนดำร์ดชำร์เตอร์ด  (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 340 ธนำคำร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้ำตรำสำรหนี้) 
315 ธนำคำรนครหลวงไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อผู้ฝำกหลักทรัพย์ 341 บริษัทเงินทุน สินอุตสำหกรรม จ ำกัด (มหำชน) 
316 ธนำคำรไอซีบีซี (ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 343 ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จ ำกัด (มหำชน) 
320 ธนำคำรดอยซ์แบงก์ เอจี สำขำกรุงเทพฯ (เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน)  344 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำก

ทรัพย์สิน 
324 ธนำคำรยูโอบี จ ำกัด (มหำชน) 345 ธนำคำร ธนชำต จ ำกัด (มหำชน) เพื่อรับฝำกทรัพย์สิน 
326 ธนำคำรเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สำขำกรุงเทพฯ 410 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) (เพื่อบริหำรเงิน) 

     


