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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 
บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 

การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดมิทีม่รีายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที ่28 ตุลาคม 2564  
ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดมิ ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซ้ือเกนิสิทธิได้) 

ระยะเวลาจองซ้ือ วนัที ่13 - 17 ธันวาคม  2564 (เฉพาะวนัทาํการ) 
โดยผู้ถือหุ้นทีจ่องซ้ือและได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของ 

บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) คร้ังที ่1 (SOLAR-W1)  
 ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพิม่ทุน ต่อ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ โดยไม่คดิมูลค่า 

 



 
  

 
คาํช้ีแจงสําคญัทีค่วรทราบ 

 
โดยการรับหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ฉบบัน้ี (“หนงัสือ

แจง้การจดัสรรฯ”) ผูถื้อหุน้ยอมรับและตกลงกบัค าช้ีแจงและเง่ือนไขต่างๆ ตามรายละเอียดท่ีระบุดา้นล่างน้ี 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในคร้ังน้ี เป็นการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศ
ไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) บริษทัเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัมิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัต่อหน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรัพยใ์นประเทศอ่ืนใด หรือภายใตข้องกฎหมายประเทศอ่ืนใด 

ห้ามมิให้ผูถื้อหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ ์หรือแจกจ่ายหนังสือแจง้การจดัสรรฯ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจง้การ
จดัสรรฯ ฉบบัน้ี ไม่เป็นการเสนอขาย หรือช้ีชวนให้จองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพยข์องบริษทัในประเทศอ่ืนใด บริษทัขอให้ผูถื้อหุน้ท่ี
ไดรั้บหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละการเสนอขายหลกัทรัพยใ์นประเทศซ่ึงผูถื้อหุ้นมี
ภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติดว้ยตนเอง บริษทัจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีบุคคลใดๆ ฝ่าฝืนขอ้จ ากดัดงักล่าว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

SOLAR 028/2564 

  24 พฤศจิกายน 2564  

เร่ือง  แจง้สิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั 

(มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SOLAR-W1) 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)  

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและสารสนเทศ 
2. ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

3. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามส าหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรัพยฝ์ากเขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์
(Issuer Account)  
4. หนงัสือมอบอ านาจส าหรับการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
5. แผนท่ีสถานท่ีรับเอกสารการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
6. ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนซ่ึงออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
 

ตามท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 
2564 มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจ านวน  816,187,084 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน  816,187,084 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น ละ 
1.00 บาท และอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงัน้ี 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public Offering: PPO) ในแบบ
ก าหนดวตัถุประสงค ์ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพ่ิมทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท โดยผู ้
ถือหุน้เดิมมีสิทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสดัส่วนท่ีก าหนดได ้(oversubscription) โดยท่ีผู ้
ถือหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซ้ือเกินกวา่สิทธิของตน จะไดรั้บการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมี
หุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้นแลว้เท่านั้น 

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SOLAR-W1) ท่ีออก
และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ในอตัราส่วน 2 หุน้สามญัเพ่ิม
ทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) อาย ุ2 ปี และมีราคา
ใชสิ้ทธิเท่ากบั 2.00 บาทต่อหุน้  

โดยก าหนดใหว้นัท่ี 28 ตุลาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 

และก าหนดวนัจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุน้   ระหวา่งวนัท่ี 13 - 17 ธนัวาคม 2564 

(เฉพาะวนัท าการ)   

บริษทัจึงเรียนมาเพ่ือแจง้สิทธิของท่านในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน ซ่ึงมีจ านวนตามท่ีระบุไวใ้น “ใบรับรองสิทธิการ



 
  

จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) และได้ก าหนด

รายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั  โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (SOLAR-W1) ไวใ้น “หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน กรุณากรอกรายละเอียดใน “ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน” (ส่ิงที่ส่ง

มาด้วย 2) อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พร้อมปฏิบติัตามวิธีการจองซ้ือและการช าระเงินท่ีระบุไวใ้น “หนงัสือแจง้การจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทุน" (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ขอ้ 5) และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์

(Scripless) กรุณาติดต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้ เพ่ือให้บริษทั

หลกัทรัพยน์ั้นๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เร่ืองใหแ้ก่ตวัแทนการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

ในกรณีผูจ้องซ้ือเลือกฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 กรุณา

กรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance 

Act) 

ทั้ งน้ีบริษทัได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธิน้ีพร้อมทั้ งเอกสารประกอบไวบ้นเว็บไซต์ของบริษทัท่ี  www.solartron.co.th  

นอกจากน้ีผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักล่าวไดโ้ดยการสแกน QR Code ตามท่ี ปรากฏดา้นล่างน้ี 

 

ทั้งน้ีหากมีขอ้สงสยัประการใดเก่ียวกบัการจดัสรร ขั้นตอน และวธีิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน กรุณาติดต่อ  

บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) 1000/65,66,67 อาคารพีบีทาวเวอร์ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพฯ 10110 โทรศพัท ์0-2392-0224-6 /  098-419-6135 ในวนัท าการตั้งแต่เวลา 8.30 -  16.00 น.  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

     ขอแสดงความนบัถือ  
         นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 

               ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 



 
  

 
สารบัญ 

 

ส่วนที ่1  ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน        

1.  ช่ือและสถานท่ีตั้งของบริษทัจดทะเบียน         1 

2.  วนั เดือน ปี และคร้ังท่ีของการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

 และการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีมติจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน        1 

3.  รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน         1 

4.  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิจองซ้ือ         3 

5.  ก าหนดการจองซ้ือ วธีิการจองซ้ือ และการช าระเงิน        3 

6.  วตัถุประสงคข์องการเพ่ิมทุน        10 

7.  ประโยชน์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน     11 

8.  ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุน้เพ่ิมทุน     11 

9.  รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรับใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุนในหุน้สามญัเพ่ิมทุน  11 

 

ส่วนที ่2  ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน)   

1.  ขอ้มูลเบ้ืองตน้          14 

2.  ขอ้มูลการประกอบธุรกิจ         15 

3.  ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทัฯ        18 

 

ส่วนที ่3  ข้อมูลทางการเงนิ  

1.  สรุปรายการส าคญัในงบการเงิน        19 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
 

หนังสือแจ้งการจดัสรรและเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

ส่วนที ่1: ข้อมูลการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 
1. ช่ือและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน  
ช่ือ  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตั้ง  1000,65,66,67 ซอยสุขมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์ 0-2392-0224-6  
เวบ็ไซด ์ www.solartron.co.th  
 

2. วนั เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นทีม่มีตใิห้จดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2564   เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564   เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  
 

3. รายละเอยีดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 ไดมี้มติให้น าเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2564 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯและการจดัสรรหุน้
สามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Preferential Public 
Offering: PPO) ในแบบก าหนดวตัถุประสงค ์การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และการก าหนดอตัราส่วนในการจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน : เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจ านวน 816,187,084 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 544,124,723 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
1,360,311,807 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน  816,187,084 หุ้น
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 
- จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 544,124,723 หุ้น 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละ
ร า ย ถื ออยู่  (Preferential Public Offering:  PPO)  ในแบบก าหนด
วตัถุประสงค ์

- เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (SOLAR-W1) จ านวนไม่เกิน 272,062,361 หุน้ 

ทุนจดทะเบียนใหม่ : 1,360,311,807 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ จ านวน  1,360,311,807 หุ้น     
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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ทุนจดทะเบียนช าระแล้วก่อนการ
เพ่ิมทุน 

: 544,124,723 บาท แบ่งออกเป็น หุ้นสามญัจ านวน 544,124,723 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแลว้หลงัการเพ่ิม
ทุนโดยการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม  
ของบริษทัฯ ตามสดัส่วน  
จ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละ  
รายถืออยู ่(Preferential  
Public Offering: PPO) 
ในแบบก าหนดวตัถุประสงค ์ 
(กรณีท่ีมีการจองซ้ือหุน้ 
สามญัเพ่ิมทุนครบทั้งจ านวน) 

: 1,088,249,446 บาท  แบ่งออกเป็น  หุ้นสามัญจ านวน 1,088,249,446 หุ้น    
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

จ านวนหุน้ท่ีจะจดัสรรเพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ตาม 
สดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ 
แต่ละรายถืออยู ่(Preferential  
Public Offering: PPO) 

: 544,124,723 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

อตัราส่วนการจองซ้ือ : 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

ราคาท่ีเสนอขายต่อหุน้ : ราคาหุน้ละ 1 บาท 

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญเ พ่ิมทุน
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 

: จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผู ้ถือหุน้แต่ละรายถืออยู่
(Preferential Public Offering: PPO) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้
สามญัใหม่  

กรณีผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิหรือนอ้ยกวา่สิทธิท่ีไดรั้บ
การจดัสรร ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวจะไดรั้บการจดัสรรทั้งจ านวนท่ีจองซ้ือ  

กรณีผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่เกินสิทธิของตนตาม
สดัส่วนท่ีก าหนดได ้(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจอง
ซ้ือเกินกวา่สิทธิของตนจะไดรั้บการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิ
ก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิ
ครบถว้นแลว้เท่านั้น โดยการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจน
ไม่มีหุน้เพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรร 

ในกรณีท่ียงัมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจดัสรร บริษทัฯ จะจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิแต่ละรายและยงัไดรั้บการจดัสรรไม่
ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของ
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ตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการค านวณ 
ให้ปัดเศษของหุน้นั้นท้ิง) โดยจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บการจดัสรรจะไม่เกิน
จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีผูถื้อหุน้เดิมแต่ละรายจองซ้ือ และช าระค่าจองซ้ือ
แลว้ 

หากการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนเกินสิทธิขา้งตน้ ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้น
เพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender 
Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ผู ้
ถือหุน้ดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัในคร้ังน้ี บริษทัจะขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในการ
ประชุมผูถื้อหุน้คร้ังถดัไป 

นอกจากน้ี ในการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นขา้งตน้ (PPO) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจอง
ซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีการจองซ้ืออาจส่งผลเป็นการกระท าท่ีขดั
ต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยยีม (4) บราซิล (5) แคน
นาดา (6) ฝร่ังเศส (7) เยอรมนั (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญ่ีปุ่น (11) จอร์แดน  
(12) พม่า (13) ลกัเซมเบิร์ก (14) มาเลเซีย  (15) นอร์เวย ์(16) รัสเซีย (17) 
สวีเดน (18) สวิสเซอร์แลนด์ (19) ไตห้วนั (20) เนเธอร์แลนด์ (21) จีน (22) 
ฟิลิปปินส์  (23) เกาหลีใต ้(24) สหราชอาณาจกัร (25) ตรินิตรินิแดดและ
โตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร์ และ (28) ฮ่องกง (รวมเรียกวา่” 
ประเทศท่ีถูกจ ากดัสิทธิ”) และบริษทัจะสงวนสิทธิท่ีจะใชดุ้ลพินิจในการ
ประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมรายช่ือประเทศท่ีถูกจ ากดัสิทธิใน
การจองซ้ือใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ิมเติม ซ่ึงจะเป็นผลให้บริษัทต้องมี
ภาระหน้าท่ีในการด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีตอ้งด าเนินการภายใต้
กฎหมายไทย 

 
4.  วนักาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ก าหนดใหว้นัท่ี 28 ตุลาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (Record Date) 

5. กาํหนดการจองซ้ือ วธีิการจองซ้ือ และการชําระเงนิ 
5.1   กาํหนดวนัจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

 วนัท่ี 13 - 17 ธนัวาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. 

 5.2  วธีิการจองซ้ือ และสถานทีรั่บจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 



4 
 

5.2.1  วธีิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ผูจ้องซ้ือสามารถจองซ้ือหุน้ในวนัท่ี 13 - 17 ธนัวาคม 2564  (เฉพาะวนัท าการ) ในระหวา่งเวลา  8.30 น. ถึง 16.00 น. 

โดยกรอกรายละเอียดในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และชดัเจน พร้อมทั้ง
ลงลายมือช่ือผูจ้องซ้ือ และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวนท่ีจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.3) และเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือ (ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 5.4) โดยน าส่งเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) กรุณาติดต่อบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้เพ่ือให้บริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ 
ด าเนินการรวบรวมเอกสารและยืน่เร่ืองใหแ้ก่บริษทั ณ สถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.2.2 

 ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือผูท่ี้ประสงคย์ืน่เอกสารดว้ยตนเอง 

ยื่นเอกสารประกอบการจองซ้ือดว้ยตนเอง ไดท่ี้ตวัแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ณ สถานท่ีรับ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.2.2 

5.2.2  สถานทีรั่บจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 
ผูจ้องซ้ือ หรือผูรั้บมอบอ านาจ หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ด าเนินการแทนผูจ้องซ้ือ สามารถติดต่อจองซ้ือหุน้และยืน่
เอกสารประกอบการจองซ้ือไดท่ี้บริษทั ในวนัท่ี 13 – 17 ธนัวาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 8.30 น. 
ถึง 16.00 น. ตามช่ือและท่ีอยูด่า้นล่างน้ี (แผนท่ีตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

ช่ือ :  สถานท่ีรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
ท่ีอยู ่ :  อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

10110 
โทรศพัท ์ :  Tel. 0-2392-0224-6 / 098-419-6135  
ทั้งนีบ้ริษัทจะไม่รับการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุนทางไปรษณีย์ และทางโทรสารในทุกกรณี 

หากผูจ้องซ้ือรายใดไม่จดัส่งเอกสารมาท่ีตวัแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด หรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีบริษทัแจง้ไว ้บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซ้ือ
หุ้นสามญัเพิม่ทุนดงักล่าว 

5.3  การชําระเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน  
โดยการช าระเงินค่าหุน้ใหช้ าระดว้ยวธีิการอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

5.3.1 กรณีชําระด้วยเงนิโอนเข้าบัญชี 
 ฝาก/โอนเงิน เขา้บญัชีธนาคารของบริษทั ดงัน้ี 

ช่ือบญัชี  :  บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) เพ่ือบญัชีจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ธนาคาร  :  ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสุขมุวทิ 33 (บางกะปิ) 
ประเภทบญัชี  :  กระแสรายวนั 
เลขท่ีบญัชี  :  003-1-16864-3 

 ฝาก/โอนเงินเพียง 1 คร้ัง ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือเกินกวา่สิทธิ 
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 การโอนเงินตอ้งเป็นการโอนจากบญัชีของผูถื้อหุน้เท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบญัชีของบุคคลและ/หรือนิติ
บุคคลอ่ืนได ้ยกเว้น การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั (NVDR) 

 กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6) ช่ือ-
นามสกลุของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบ
น าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ท่ีไดช้ าระเงินค่าจองซ้ือ 

 ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ กรณีช าระดว้ยเงินโอน 
โอนดว้ยเงินสด โอนไดทุ้กวนัตั้งแต่วนัท่ี 13 – 17 ธนัวาคม 2564 (โดยเร่ิมโอนไดว้นัท่ี 13 ธนัวาคม 2564 เวลา 
8.30 น. ถึงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2564 เวลา 15.30 น.) 
โอนด้วยเช็ค วนัท่ี 13 – 15 ธันวาคม 2564 โดยเช็คดังกล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากส านักหักบัญชี
กรุงเทพมหานคร ไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน 15 ธนัวาคม 2564 

 จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือการจองซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุน 

5.3.2  กรณีชําระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
 ช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
บัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุน”  ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีกรุงเทพมหานคร ไดภ้ายใน 1 วนั
ท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน 15 ธนัวาคม 2564  

 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซ้ือตามสิทธิหรือเกินกวา่สิทธิ 
 กรณีช าระดว้ยเช็คบุคคลตอ้งเป็นเช็คของผูถื้อหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถช าระดว้ยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติ
บุคคลอ่ืนได ้ยกเว้น การจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของ NVDR 

 กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ช่ือ-
นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์

 ก าหนดเวลาการรับช าระเงินค่าจองซ้ือ กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์
วนัท่ี 13 – 15 ธนัวาคม 2564 โดยเช็คดงักล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหักบญัชีกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วนัท าการเท่านั้น โดยเช็คจะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกิน 15 ธนัวาคม 2564 

 จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่า
ภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะถือวา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือการจองซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุน 

5.3.3  กรณีชําระด้วยเงนิโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
 สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนโดยการโอนผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) โดยโอนเขา้บญัชี  
“บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) เพื่อบัญชีจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน”  เลขท่ีบัญชี 003-1-16864-3 
ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 33 (บางกะปิ) โดยสามารถ
ช าระเงินค่าจองซ้ือไดต้ามเวลาเปิดรับการโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ของแต่ละธนาคาร ของวนัท่ี 
13 – 17 ธนัวาคม 2564 (เฉพาะวนัท าการ) 
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 ผูจ้องซ้ือจะตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ่้ายและค่าธรรมเนียมการโอนบาทเนต จ านวนเงินท่ีผูจ้องซ้ือช าระค่าจอง
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใชจ่้ายต่างๆ และค่าภาษีอ่ืนใด (ถา้มี) โดยบริษทัจะถือ
วา่ยอดสุทธิดงักล่าวเป็นจ านวนสุทธิท่ีผูจ้องซ้ือช าระเพ่ือการจองซ้ือหุน้เพ่ิมทุน 

ทั้งน้ี บริษัทจะไม่รับชําระค่าหุ้นสามญัเพิม่ทุนเป็นเงนิสด 
5.4  เอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน 

ผูจ้องซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนจะตอ้งยืน่เอกสารประกอบการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน ดงัน้ี 
1) ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซ้ืออยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน ทั้งน้ีผูถื้อ

หุน้สามารถยืน่ใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 ฉบบัเท่านั้น 
2) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ซ่ึงออกโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 

จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของบริษทั 
 ในกรณีผูจ้องซ้ือไม่ไดรั้บใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน กรุณาติดต่อบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั โทรศพัท ์02-009-9999 

3)  เอกสารการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
ผูถื้อหุน้สามารถเลือกวธีิการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามขอ้ 5.3 พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน ดงัน้ี 

 กรณีช าระดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีผา่นเคาทเ์ตอร์ธนาคาร 
แนบหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบบัจริง) ตามขอ้ 5.3.1 และ
กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ช่ือ-
นามสกุล ของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน หรือใบน า
ฝากช าระเงิน (pay-in slip) 

 กรณีช าระดว้ยการโอนเงินผา่นระบบ Internet Banking/ Mobile Banking 
แนบหลกัฐานการช าระเงินโดยพิมพอ์อกจากระบบ Internet Banking/ Mobile Banking พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (สามารถดูไดจ้ากใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 
ช่ือ-นามสกลุ ของผูจ้องซ้ือและหมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการโอนเงิน 

 กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 
แนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ตามขอ้ 5.3.2 และกรุณาระบุเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น (สามารถดูไดจ้าก
ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ช่ือ-นามสกุล ของผูจ้องซ้ือ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ี
ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท ์
ขอ้ความท่ีระบุบนหนา้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ห้าม มีการแกไ้ข / ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ 
บนหนา้เช็ค และทางตวัแทนการรับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการรับเช็คท่ีมีการ
แกไ้ข/ ขีดฆ่า / เปล่ียนแปลงขอ้ความใดๆ บนหนา้เช็ค ทุกกรณี 

4) เอกสารประกอบการแสดงตน 
 บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีเป็นบัตร
ประจ าตวัประชาชนตลอดชีพ ใหแ้นบส าเนาบตัรประชาชนพร้อมส าเนาทะเบียนบา้น โดยลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง หรือ 
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- ในกรณีท่ีบัตรประชาชนหมดอายุและยงัไม่สามารถต่ออายุได้ ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั  หรือ ส าเนาเอกสารราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจ าตวั 13 หลกั พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

- กรณีผูจ้องซ้ือเป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือ 
ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) พร้อมผูป้กครองลงนามรับส าเนาถูกตอ้ง และส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู ่
พร้อมผูป้กครองลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

- ลายมือช่ือท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งจะตอ้งตรงกบัลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารประกอบการจองซ้ือ
หุน้สามญัเพ่ิมทุนทุกฉบบั และ 

- กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงช่ือสกุล ซ่ึงท าให้ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อ
หุน้ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 28 ตุลาคม  2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) ใหแ้นบส าเนาเอกสารท่ีออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียน
สมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปล่ียนช่ือสกลุ เป็นตน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 บุคคลธรรมดาท่ีไม่ใช่สญัชาติไทย (มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย) 
- ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
- ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยซ่ึ์งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทบัตราสาคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
และ 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่
หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ 
- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสือรับรองของบริษทัท่ีมีอายไุม่เกิน 

6 เดือน ก่อนวนัจองซ้ือ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

- ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างดา้ว (แลว้แต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ
ของผูมี้อ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

- ส าเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ต้องไดรั้บการรับรองลายมือช่ือโดยเจา้หนา้ท่ี 
Notary Public และรับรองโดยเจา้หนา้ท่ีสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าว
ไดจ้ดัท า หรือรับรองความถูกตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซ้ือ 

5)  ในกรณีผูจ้องซ้ือเลือกฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์(Issuer Account) สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี 600 กรุณากรอก
รายละเอียดใน “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) 

6)  หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทน (แบบฟอร์มตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท ในกรณีท่ี
มอบหมายให้ผูรั้บมอบอ านาจมากระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผูม้อบอ านาจ และผูรั้บ
มอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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7)  กรณีส่งเอกสารผ่านบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยแ์ละมีหุ้นสามญัของบริษทัฝากไว ้(Broker) ไม่
ตอ้งใชห้นงัสือมอบอ านาจ 

5.5 เง่ือนไขการจองซ้ือ 
1)  ผลแห่งการจองซ้ือหุ้นสามญัจะสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือบริษทัสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ เพ่ือช าระ

ค่าจองซ้ือหุน้สามญัของผูถื้อหุน้เป็นท่ีเรียบร้อย 
2)  ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ าการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้แลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 
3)  หากผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่สามารถช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน หรือบริษทั ไม่สามารถเรียกเก็บ

เงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษทั ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในก าหนด
ระยะเวลาการจองซ้ือและการช าระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามท่ีบริษทัก าหนดไว ้และ/หรือผูถื้อหุน้ท่ีจองซ้ือกรอกขอ้มูล
ในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือจองซ้ือดว้ยวิธีการอ่ืนท่ีมิไดก้ าหนดไวใ้นการจดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จะถือวา่ผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธิในการไม่
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว 

4)  ผูถื้อหุ้นท่ีมิไดใ้ชสิ้ทธิจองซ้ือ หรือมิไดใ้ชสิ้ทธิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธิการจองซ้ือหุน้คร้ัง
น้ี 

5.6   วธีิคืนเงนิค่าจองซ้ือหุ้นสามญัเพิม่ทุน (ถ้าม)ี 
ในกรณีท่ีตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน เน่ืองจากผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บการจดัสรรหุน้หรือผูถื้อหุน้จองซ้ือหุน้สามญั
เพ่ิมทุนเกินกวา่สิทธิแต่ไดรั้บการจดัสรรไม่ครบตามความประสงค ์บริษทัจะคืนเงินตามจ านวนหุน้ท่ีไม่ไดรั้บการจดัสรรโดย
ไม่มีดอกเบ้ีย เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายช่ือผูถื้อหุ้น โดยบริษทัจะด าเนินการจดัส่งเช็คดงักล่าวออกให้แก่ผูถื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 20 วนัท าการ นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น (ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี 17 มกราคม 2565) ตามท่ีอยูใ่น
สมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ หากไดมี้
การส่งเช็คขีดคร่อมดงักล่าวทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้อง
ซ้ือไดรั้บเงินค่าจองซ้ือคืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซ้ือจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบ้ีย หรือค่าเสียหายใดๆ และผูจ้องซ้ือจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งเม่ือน าเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน 

5.7   วธีิการส่งมอบหลกัทรัพย์ 
ผูจ้องซ้ือสามารถเลือกใหบ้ริษทัด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
5.7.1  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่ึงผูจ้องซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะ

ด าเนินการน าหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยบริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย”์) และบริษทัหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบัญชี
จ านวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลา
การจองซ้ือหุ้น ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะสามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพยฯ์”) ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้ของบริษทัท าการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ในกรณีขอ้ 5.7.1 น้ีช่ือของผูจ้องซ้ือจะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ผูจ้องซ้ือประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้น
บญัชีของบริษทัหลกัทรัพยด์งักล่าว มิฉะนั้น บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะด าเนินการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ใน
ช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน 
ผูถื้อหุ้นท่ีใชสิ้ทธิในการจองซ้ือจะตอ้งระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพย ์(ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ท่ีผูถื้อหุ้นมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ี
ไดรั้บการจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวให้ถูกตอ้ง หากระบุรหัสบริษทัหลกัทรัพย ์หรือเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ม่
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ถูกตอ้ง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น
หรือความล่าชา้ในการติดตามหุน้คืน 
ในกรณีท่ีกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในช่ือ
ของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน 

5.7.2 ในกรณีประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์บริษทัจะด าเนินการน าหุน้ท่ีไดรั้บจดัสรรฝากไวก้บั 
“บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นตาม
จ านวนหุ้นท่ีผูจ้องซ้ือไดรั้บการจดัสรรเขา้บญัชีของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขท่ี 600 และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น เม่ือผูจ้องซ้ือตอ้งการ
ขายหุ้น ผูจ้องซ้ือจะตอ้งถอนหุน้ออกจากบญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 ดงักล่าว โดยติดต่อผ่านบริษทัหลกัทรัพย ์ซ่ึงอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ละ/หรือบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆ ก าหนด ในกรณีน้ี ผูจ้อง
ซ้ือจะสามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้นัทีท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ อนุญาตให้หุ้นของบริษทั
ทาการซ้ือขายไดใ้นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และผูจ้องซ้ือไดด้ าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชีสมาชิกเลขท่ี 600 ดงักล่าวแลว้ 
ในกรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะตอ้งกรอก “แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” และ 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) พร้อมแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามท่ีศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยก์ าหนด ทั้ งน้ีหากปรากฏขอ้บ่งช้ีว่าผูจ้องซ้ือเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย 
FATCA บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุน้ดงักล่าว โดยออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 แทน 

5.7.3 ในกรณีประสงคจ์ะขอรับใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์นฐานะนายทะเบียนของบริษทัจะส่งมอบ
ใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรให้แก่ผูไ้ดรั้บการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือและท่ีอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุ้น ซ่ึงใน
กรณีน้ีผูจ้องซ้ือจะไม่สามารถขายหุ้นท่ีไดรั้บการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดจ้นกวา่จะไดรั้บใบหุ้น ซ่ึงผูจ้องซ้ือ
อาจไดรั้บใบหุน้ภายหลงัจากท่ีหุน้ของบริษทัไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ 

ทั้งน้ี หากผูจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทัขอสงวนสิทธิท่ี
จะออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือตามขอ้ 5.7.3 

5.8 การสละสิทธ์ิการจองซ้ือ 
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิจองหุน้สามญัเพ่ิมทุน หรือไม่ไดช้ าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค  
หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาท่ีก าหนด หรือกรอกขอ้มูลหรือน าส่งเอกสารไม่ถูกตอ้งครบถว้นภายใน
ระยะเวลาจองซ้ือ บริษทัจะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงคท่ี์จะจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี 

5.9 ข้อมูลสําคญัอ่ืนๆ 
1)  ในการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าหุน้ เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะลงลายมือช่ือผูรั้บจองเพ่ือออกหลกัฐานการ

รับจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ส่วนทา้ยของใบจองซ้ือ) เพ่ือเป็นหลกัฐานให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน โดยผล
แห่งการจองซ้ือจะสมบูรณ์ เม่ือบริษทัไดรั้บเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ไดเ้ป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ ภายในระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุน้เพ่ิมทุนท่ีบริษทัไดก้ าหนดไว ้

2)  ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้ าการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนและช าระเงินค่าจองซ้ือแลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ 
3)  ช่ือผูจ้องซ้ือ และช่ือเจา้ของบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขบญัชีท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบุคคล

อ่ืน จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้บญัชีได ้ในกรณีดงักล่าว บริษทัขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงักล่าวโดยการออกใบหุน้ในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน ซ่ึงอาจท าใหผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถซ้ือขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจอง
ซ้ือไดท้นัในวนัท าการแรกของการซ้ือขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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4)  โปรดระบุรหสับริษทัหลกัทรัพย ์(รหสัโบรกเกอร์) ตามท่ีระบุไวด้า้นหลงัใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีผูจ้องซ้ือมีบญัชีซ้ือ
ขายหลกัทรัพยอ์ยู ่และเลขท่ีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ประสงคจ์ะใหโ้อนหุน้ท่ีไดรั้บการจดัสรรเขา้บญัชีดงักล่าวใหถู้กตอ้ง 
หากไม่ถูกตอ้ง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเขา้บญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซ่ึงทางบริษทัโดยตวัแทนการรับ
จองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าชา้ในการติดตามหุน้สามญัเพ่ิมทุนคืนหรืออาจสูญหาย และ
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทัโดยตวัแทนการรับจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัขอ
สงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว โดยการออกใบหุ้นในช่ือของผูจ้องซ้ือแทน ซ่ึงอาจจะท าให้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถซ้ือ
ขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีจองซ้ือไดท้นัในวนัท าการแรกของการซ้ือขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

5)  หากผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนไม่สามารถช าระค่าจองซ้ือหุ้นดงักล่าวภายในระยะเวลาท่ีบริษทัก าหนดไว ้หรือ
บริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซ้ือไดไ้ม่วา่ในกรณีใดๆก็ตามท่ีมิใช่ความผิดของบริษทัไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ภายในระยะเวลาการจองซ้ือและช าระเงินค่าหุ้นตามท่ีก าหนด หรือผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือกรอกขอ้มูลในใบจองซ้ือหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือน าส่งเอกสารท่ีใชป้ระกอบการจองซ้ือไม่ครบถว้น บริษทัมีสิทธิท่ีจะถือวา่ผูถื้อหุ้น
สละสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

6)  หากการสละสิทธิหรือการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนไม่ครบของผูถื้อหุน้สัญชาติไทย จะท าใหส้ัดส่วนการถือหุน้สามญั
ของผูถื้อหุน้ต่างดา้วเกินกวา่จ านวนร้อยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธิใน
การไม่จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าว โดยผูถื้อหุ้นต่างดา้วดงักล่าวอาจไม่ไดรั้บการ
จดัสรรหรือไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนเพียงบางส่วนตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้ต่างดา้วท่ีเหลืออยู ่อยา่งไร
ก็ตาม บริษทัขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากกรณีการจดัสรรดงักล่าวต่อไป 

7)  หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนมากกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระบริษทัขอสงวนสิทธิท่ี
จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการจองซ้ือหุน้เป็นหลกั 

8)  หากจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนนอ้ยกวา่จ านวนเงินท่ีบริษทัไดรั้บช าระบริษทัขอสงวนสิทธิท่ี
จะใชดุ้ลยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามท่ีบริษทัเห็นสมควร 

9)  บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าจองซ้ือหุน้ เง่ือนไขในการจองซ้ือ หรือขอ้มูลใดๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกับวิธีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากัดในการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั 

6.  วตัถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ 

เงินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน หลกัๆ ดงัน้ี  
วตัถุประสงค์ จาํนวนเงนิ กาํหนดระยะเวลานําเงนิไปใช้ 

1. เพ่ิมความคล่องตวัทางการเงินในการ
ด าเนินโครงการและการลงทุนต่างๆ
ในอนาคต 

652.95 ลา้นบาท ปี 2564 - 2566 

2. เป็นเงินทุนส ารองเพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมุนเวยีน 

435.30 ลา้นบาท ปี 2564 - 2566 

อยา่งไรก็ดีหากบริษทัไดรั้บเงินจากการเพ่ิมทุนในจ านวนนอ้ยกวา่ท่ีคาดไว ้แผนการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเพ่ิมทุน อาจ
เปล่ียนแปลงจากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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7. ประโยชน์ทีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

การเพ่ิมทุนคร้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษทั ให้บริษทัมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับ
การด าเนินงานของบริษทัทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ตลอดจนช่วยเพ่ิมเงินทุนหมุนเวยีนส าหรับการด าเนินธุรกิจอีกดว้ย 

8. ประโยชน์ทีผู้่ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

บริษทัจะน าเงินทุนท่ีได ้ไปขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีบริษทัมีอยูเ่ดิม และการขยายไปสู่ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดการขยายฐาน
รายไดข้องการด าเนินธุรกิจ ทั้งยงัเป็นเงินทุนหมุนเวยีนซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัมีความสามารถในการสร้างรายไดแ้ละความสามารถ
ในการท าก าไรเพ่ิมข้ึน และผูถื้อหุน้ของบริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษทัมีรายไดแ้ละก าไรท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ในดา้นของเงินปันผลและ ก าไรจากราคาหุน้ของบริษทัท่ีเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบการ 

9.  รายละเอยีดอ่ืนใดทีจ่าํเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมตักิารเพิม่ทุน/จดัสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

9.1  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
9.1.1  การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้  ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นเดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้เพ่ิม
ทุนตามสิทธิท่ีมีอยูค่รบทั้งจ านวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษทั (Control Dilution) 
แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนเลย บริษทัจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดย
การตดัหุ้นสามญัเพ่ิม ทุนส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายท้ิง ท าให้จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษทั (Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยู่เลยและผูถื้อหุ้นอ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้น สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู่ 
และ/หรือ จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ(Oversubscription) จนมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบทั้ ง 
จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษทั (Control Dilution) ดงัน้ี  

= 
จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย

จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้+จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย
   =      

544,124,723

544,124,723+544,124,723 
   

= ร้อยละ 50 

9.1.2  การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสําคญัแสดง SOLAR-W1  

หากผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีการใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัครบตามจ านวนท่ี
ไดรั้บสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิ การออกเสียงของผูถื้อหุ้นของบริษทั (Control Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นท่ีไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพ และมีผูถื้อหุ้นอ่ืนใชสิ้ทธิแปลงสภาพครบทั้ง
จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุ้นของบริษทัสูงสุด (Control Dilution) ดงัน้ี(การค านวณ
ผลกระทบดา้นล่างน้ีอยู่ภายใตส้มมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัตามสดัส่วนการ ถือหุน้  ซ่ึงจะเกิดข้ึนก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 นั้นมีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวครบทั้ง จ านวน)  
 

 = 
จ านวนหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR−W1

จ านวนหุ้นช าระแลว้หลงัเสนอขาย + จ านวนหุ้นรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR−W1
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   โดยท่ี จ านวนหุน้ช าระแลว้หลงัเสนอขาย = จ านวนหุน้ช าระแลว้ ณ ปัจจุบนั + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

= 544,124,723  +  544,124,723  =  1,088,249,446 

= 
272,062,361 

1,088,249,446 + 272,062,361
  

=  ร้อยละ 20.00 

9.2  ผลกระทบต่อราคาของหุ้น (Price Dilution) 

9.2.1  การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น   
ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น  
ผลกระทบ ต่อราคาหุ้นของบริษทัข้ึนอยูก่บัปริมาณการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของผูถื้อหุ้นเดิมแต่ละราย หากผูถื้อ
หุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้เพ่ิมทุน ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษทั แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เลือกท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิ
จองซ้ือหุน้สามญัตามสิทธิท่ีตนมีอยูเ่ลย และผูถื้อหุน้อ่ืนใชสิ้ทธิจองซ้ือ หุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู ่และ/หรือ
จองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนครบทั้ง จ านวน จะมี
ผลกระทบต่อราคาโดยสามารถค านวณผลกระทบ ไดด้งัน้ี 

= 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย−ราคาตลาดหลงัเสนอขาย

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
 

 = 2.04−1.52

2.04
   

= ร้อยละ 25.49 

โดยท่ี ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามสดัส่วนการถือหุน้  

= 
(ราคาตลาด × จ านวนหุ้นช าระแลว้)+(ราคาเสนอขาย × จ านวนหุ้นเสนอขาย) 

จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้+จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย
 

= (2.04 × 544,124,723)+(1× 544,124,723) 

544,124,723+544,124,723
  

=  1.52 บาทต่อหุ้น  

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของบริษทัยอ้นหลงั 7 วนัท าการ ติดต่อกันก่อนวนัประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2564 (กล่าวคือ ระหวา่งวนัท่ี 29 กนัยายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564)  
( ขอ้มูลจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรัพยฯ์) ซ่ึงเท่ากบั 2.04 บาท  

9.2.2 การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสิทธิสําคญัแสดง SOLAR-W1  
หากผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มี การใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัครบตามจ านวนท่ี
ไดรั้บสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) แต่ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บใบส าคญัแสดง
สิทธิ SOLAR-W1 ไม่ใชสิ้ทธิแปลงสภาพและมีผูถื้อหุน้อ่ืนใชสิ้ทธิแปลงสภาพครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อ
ราคาตลาด ของหุน้สูงสุด ดงัน้ี(การค านวณผลกระทบดา้นล่าง น้ีอยูภ่ายใตส้มมติฐานวา่การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของ  ตามสัดส่วนการถือหุ้น  ซ่ึงจะเกิดข้ึนก่อนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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SOLAR-W1 นั้น โดยมีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้ซ้ือหุน้สามญั เพ่ิมทุนดงักล่าวครบทั้งจ านวน)  
 

=  
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  และการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR−W1 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย 
 

=  1.52 – 1.41

1.52
  

=  ร้อยละ 7.24  

โดยท่ี ราคาตลาดหลงัเสนอขาย และ มีการแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1  

=   
(ราคาตลาด × จ านวนหุ้นช าระแลว้ก่อนเสนอขาย)+ (ราคาเสนอขาย  × จ านวนหุ้นเสนอขาย )+ เงินท่ีไดรั้บจากการแปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR−W1

จ านวนหุ้นท่ีช าระแลว้ก่อนเสนอขาย +จ านวนหุ้นท่ีเสนอขาย + จ านวนหุ้นท่ีเกิดจากการ ใชสิ้ทธิตาม ใบส าคญั แสดงสิทธิ SOLAR−W1 
 

=    
(1.52 × 544,124,723)+ (1 × 544,124,723)+ 544,124,722

544,124,723+544,124,723+ 272,062,361
  

=  1.41 บาท 

9.3 ความคุ้มค่าทีผู้่ถือหุ้นได้รับเปรียบเทยีบกบัผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในคร้ังน้ี บริษทัไดก้ าหนดราคา
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในราคาท่ีดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่วงท่ีเสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้
มากกวา่ผลกระทบต่อการลดลงของสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ รวมทั้งบริษทัจะมีโอกาสในการสร้างรายไดแ้ละผลตอบแทน
ระยะยาวแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ รวมทั้งยงัช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายทางการเงินของบริษทั ซ่ึงท่ีผา่นมาภาระดอกเบ้ียจากสถาบนั
การเงินส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทัค่อนขา้งมาก 
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ส่วนที ่2: ข้อมูลเบ้ืองต้นของบริษัท โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

1. ข้อมูลเบ้ืองต้น 
ช่ือบริษัท               บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทธุรกจิ ผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ผลติภัณฑ์หลกั  แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
เลขทะเบียนบริษัท  0107547000877 
สํานักงานใหญ่     เลขท่ี 1000/65, 66, 67  อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย สุขมุวทิ 71 ถนนสุขมุวทิ   

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์    02-392-0224   โทรสาร   02-381-2971, 02-381-0936 
โรงงาน : เลขท่ี 88/8, 88/9 หมู่ 10 ถนนธนะรัชต ์ต าบลหนองน ้ าแดง อ าเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา  30130 
โทรศัพท์    0-4493-8972-4  โทรสาร    0-4493-8972-4 ต่อ 214 
เว๊บไซต์   www.solartron.co.th 
E-mail     egm@solartron.co.th 
ทุนจดทะเบียน  544,124,723  บาท 
ทุนชําระแล้ว  544,124,723  บาท 
มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 
 
2.ข้อมูลบริษัทย่อย 
 

 

ข้อมูลบริษทัย่อย 

บริษทัย่อย 
บริษทั 

โซลาร์เอน็เนอร์ย ี1 จํากดั 

บริษทั 

โซลาร์เอน็เนอร์ย ี2 จํากดั 

บริษทั 

โซลาร์เอน็เนอร์ย ี3 จํากดั 

บริษทั 

โซลาร์เอน็เนอร์ย ี5 จํากดั 

เลขทะเบียนบริษทั 0105558000472 0105558000456 0105558000481 0105558000537 

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 105,000,000 บาท 

หุ้นสามญั 10,000 หุ้น 1,000,000 หุ้น 1,000,000 หุ้น 1,050,000 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้น 100 บาท 100 บาท 100 บาท 100 บาท 

จ านวนหุ้นท่ีบริษทัฯ ถือ 9,996 หุ้น 509,998 หุ้น 999,996 หุ้น 535,498 หุ้น 

ร้อยละการถือหุ้น 99.96% 51.00% 100.00% 51.00% 

วนัท่ีจดทะเบียน 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 5 มกราคม 2558 

ประเภทธุรกิจ 

 

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

บนหลงัคาอาคาร 

ลงทุนในระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

โรงไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์

mailto:egm@solartron.co.th
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3. ข้อมูลการประกอบธุรกจิ 

บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) มีวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจแยกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. ธุรกิจแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Module)  

2. ธุรกิจออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Engineering, Procurement and Construction) 

3. ธุรกิจการบริหารจดัการดา้นพลงังาน ( Energy Service Company  /  ESCO) 

4. ธุรกิจการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm and Solar Rooftop) 
 

3.1 ธุรกจิผลติแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Solar Module)  

โรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย ์ของ บมจ.โซลาร์ตรอน มีก าลงัการผลิตสูงสุดได้ถึง 1.5 ลา้นแผง/ปี คิดเป็นก าลงัการผลิต

ประมาณ 185 MW/ปี โดยตั้งอยูท่ี่ เลขท่ี 88/8, 88/9 หมู่10 ต าบลหนองน ้ าแดง อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา  เพ่ือรองรับการ

เติบโตของธุรกิจพลงังานทดแทน อีกทั้งยงัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ยกเวน้อตัรา

ภาษีเป็นพิเศษ ส่งผลใหโ้ครงการต่างๆ ท่ีบริษทัไดรั้บผิดชอบ สามารถด าเนินการ โดยมีตน้ทุนการติดตั้งต่อหน่วยไฟฟ้าท่ีต ่า เป็นผลให้

ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนสูงสุด โรงงานผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยข์องบริษทั เป็นผูผ้ลิตท่ีไดรั้บการรับรองคุณลกัษณะการผลิตตาม

คุณสมบติัแหล่งก าเนิดสินคา้ของประเทศไทยกบัสภาหอการคา้ไทยและกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ อีกทั้งสินคา้ของ

บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐานสากลทั้งในทวปียโุรป อเมริกา สหราชอาณาจกัร ญ่ีปุ่น และมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย จึงสามารถ

ส่งออกไปขายไดท้ัว่โลก ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพในระดบัสากล เป็นท่ียอมรับทัว่โลก และนอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดพ้ฒันากระบวนการ

ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ดูแลห่วงใยสังคมท าให้ได้รับรางวลั “โครงการส่งเสริมและพฒันาสถาน

ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หรือรางวลัอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry : GI)  ระดบั 3   ระบบสีเขียว (Green system)”  

3.2 ธุรกจิออกแบบ ก่อสร้าง ตดิตัง่ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Engineering, Procurement and Construction /EPC) 

ตวัอย่างระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ ของบริษัท โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

3.3 ธุรกจิการบริหารจดัการด้านพลงังาน (Energy Service Company / ESCO)  

ไดรั้บความร่วมมือจากกระทรวงพลงังาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย องคก์ารก๊าซเรือนกระจก 

•  บริการดา้นการตรวจสอบพลงังานไฟฟ้าและการน าระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยไ์ปใชเ้พื่อการประหยดัพลงังาน 

•  ลงทุนเพ่ือผลิตไฟฟ้าขายใหก้บัเจา้ของอาคาร โดยมีส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บัเจา้ของหลงัคา 

3.4 ธุรกจิการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Farm and Solar Rooftop) 
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4.  ปัจจยัความเส่ียง 

  บริษทั  โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) เลง็เห็นความส าคญัของปัจจยัความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ จึงมีมาตรการป้องกนัความ

เส่ียงทั้งในระดบัปฏิบติัการ และระดบับริหาร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ เขา้ไปสอบทาน อย่างไรก็ตาม ปัจจยัเส่ียงในรอบปี 2564 

สรุปไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากนโยบายพลงังานหมุนเวยีนของภาครัฐ 
 นโยบายสนบัสนุนการใชพ้ลงังานหมุนเวียนเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นอนาคต เพราะจะช่วยกระตุน้ให้ภาคเอกชนหันมาให้ความส าคญักบัการลงทุนและก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตยเ์พ่ือการประหยดัพลงังานอยา่งกวา้งขวาง 

 ในปัจจุบนัภาครัฐก าลงัส่งเสริมนโยบายสนบัสนุนพลงังานหมุนเวียนอย่างจริงจงั อยา่งไรก็ตามนโยบายดงักล่าวยงัติดขดั

เร่ืองแนวทางปฏิบติั เช่น ความไม่ชดัเจนของการก าหนดราคารับซ้ือหน่วยไฟฟ้าท่ีเหลือจากการบริโภค โครงการ Solar PV Rooftop 

เสรี ท่ีตั้งของระบบสายส่งซ่ึงผ่านพ้ืนท่ีสีเขียว จนไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าไดเ้พราะขดักบัระเบียบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ความล่าชา้ของขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ  เป็นตน้ ซ่ึงส่งผลกระทบในการชะลอโครงการส่งเสริมพลงังานของภาครัฐ 

 อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายจากการใชพ้ลงังานในช่วงกลางวนัสูงข้ึนมาก จึงท าใหก้ระทรวงพลงังานประกาศใหมี้การติดตั้งระบบ

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคาร (Solar PV Rooftop) เพื่อการประหยดัพลงังาน ท าให้ลดความเส่ียงจากปัญหาเร่ืองระบบ

สายส่ง พร้อมยกเวน้การขอใบอนุญาตใบประกอบโรงงาน (รง.4) อีกด้วย ท าให้ภาคเอกชน หันมาต่ืนตวัในการติดตั้ง Solar PV 

Rooftop เพ่ือการประหยดัพลงังานกนัอยา่งแพร่หลาย ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

 นอกจากน้ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยงัสนับสนุนให้น าก่ึงหน่ึงของเงินลงทุนในการติดตั้ง Solar PV Rooftop เพื่อ

การประหยดัพลงังาน มาลดหกัจากภาษีจริงท่ีจะตอ้งเสียไดสู้งสุดถึงรายละ 200 ลา้นบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี อีกดว้ย 

2. ความเส่ียงจากการผนัผวนของราคาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

  การประกาศสงครามทางการคา้ระหวา่งจีน และสหรัฐอเมริกา ส่งผลกระทบต่อราคาของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยเฉพาะใน

ประเทศไทยซ่ึงมีโรงงานผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยข์องจีนเขา้มาลงทุนผลิตเพ่ือส่งออกเป็นจ านวนมาก ไดรั้บผลกระทบจากการข้ึน

อตัราภาษีน าเขา้แผน่เซลล ์และแผงเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากประเทศจีนในอตัรา 25%-50% ส่งผลให้ตน้ทุนของแผ่นเซลล ์และแผงเซลล์

แสงอาทิตยท่ี์จะส่งออกไปสหรัฐอเมริการสูงข้ึน 

 อย่างไรก็ตามโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตยข์องบริษทั ซ่ึงเป็นของคนไทย และบริษทัไม่ไดมุ่้งเน้นการส่งออกไปยงั

สหรัฐอเมริกาจึงไม่ไดรั้บผลกระทบจากสงครามทางการคา้คร้ังน้ี นอกจากน้ีบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์นลกัษณะระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงมีอุปกรณ์ประกอบอีกหลายชนิดเพ่ิมมูลค่าใหก้บัระบบฯ จึงท าใหส้ามารถบริหารราคา/ตน้ทุน จากการผนัผวน

ของแผงเซลลแ์สงอาทิตยไ์ด ้

3. ความเส่ียงจากการเข้ามาในอุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่ 

ในปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคาอาคารอยา่งเตม็ท่ี ท าใหเ้ปิดโอกาสทางการ

ตลาดแก่นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้เขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน ซ่ึงบริษทัท่ีเขา้มาใหม่อาจชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 

และอาจกระทบต่ออตัราการเติบโตของรายไดข้องบริษทัในอนาคต 
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อยา่งไรก็ตาม การตดัสินใจลงทุนในโครงการโซลาร์รูฟเสรี (Private PPA) ระยะเวลายาวจะตอ้งเป็นบริษทัสญัชาติไทย และ

ยงัตอ้งพึ่งพิงคุณภาพของเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อให้ไดไ้ฟฟ้าในปริมาณท่ีมากท่ีสุด ผูท่ี้จะเขา้มาในอุตสาหกรรม น้ีตอ้งมี

การเตรียมตวัเป็นระยะเวลานานเพ่ือสร้างมาตรฐานให้สอดคลอ้ง กบัหน่วยงานของรัฐ เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย การติดตั้ง

ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยต์ามขอ้ก าหนดส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน ฯลฯ ในขณะท่ีบริษทัฯ มีความพร้อมทั้ง

ดา้นเทคโนโลยีและประสบการณ์ทั้ งการผลิตและก่อสร้างมากกว่า 34 ปี บริษทัฯ เป็นผูน้ าในระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น

ประเทศไทย จึงมีความไดเ้ปรียบในดา้นการผลิตและการตลาด  

4. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

บริษทัมีการน าเขา้วตัถุดิบหลกัคือแผน่เวเฟอร์และวตัถุดิบบางชนิดท่ีใชใ้นการผลิตแผงเซลลจ์ากต่างประเทศ การเสนอราคา

และการช าระเงินจะใชเ้งินเหรียญสหรัฐและเงินยโูรเป็นหลกั ในขณะท่ีรายไดจ้ากโครงการในประเทศจะไดรั้บในรูปของเงินบาท ท า

ให้บริษทัไดรั้บความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในกรณีท่ีค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือยูโรแข็งข้ึนเม่ือเทียบกบั

ค่าเงินบาท 

ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ บริษทัมีการจองสินคา้และก าหนดราคาสินคา้ล่วงหนา้ส าหรับโครงการท่ีประมูลได ้จากนั้นจึงท าการ

เปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) เพ่ือสั่งซ้ือสินคา้จริงเป็นรายเดือน และท าสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward 

Contract) เต็มจ านวนส าหรับแต่ละ L/C ในช่วงท่ีอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนหรือมีแนวโนม้ค่าเงินบาทจะอ่อนค่าลง นอกจากน้ี

บริษทัพยายามเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดจากการส่งออก เพ่ือใหไ้ดรั้บรายไดเ้ป็นสกลุดอลลาร์สหรัฐมากข้ึน เพ่ือลดความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน 

5. ความเส่ียงด้านการบริหารต้นทุน 
 เน่ืองจากความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจ และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (COVID-19) ท าให้หลายบริษทั และ

ภาครัฐ ชะลอการลงทุนโครงการใหม่ออกไปเกือบทั้งหมด  ตน้ทุนทางดา้นการขนส่ง และการประกนัภยัสูงข้ึน  ท าให้ราคาอุปกรณ์

ต่างๆทางไฟฟ้าและการก่อสร้างแพงข้ึน  ระยะเวลาในการส่งมอบงานอุปกรณ์ไฟฟ้าขยายออกไปหรืออาจระงบัการใหบ้ริการชัว่คราว 

 อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงรักษามาตรการในการควบคุมและลดความเส่ียงอนัเกิดจากความผนัผวนของราคาวสัดุอุปกรณ์

ทางไฟฟ้าและตน้ทุนแรงงาน โดยการเจรจากบัทางผูผ้ลิตในประเทศ และพิจารณาผูผ้ลิตรายใหม่เพ่ือเปรียบเทียบราคาการจดัซ้ือวสัดุ

ในการก่อสร้าง.ตามรายการจากผูผ้ลิตโดยตรง  รวมถึงมีแผนการหาวสัดุทดแทนในกรณีราคาวสัดุปรับตวัสูงข้ึน หรือขาดแคลนเพ่ือ

รักษาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตน้ทุน รวมถึงการจา้งผูรั้บเหมารายยอ่ยโดยตรงไม่ผา่นผูรั้บเหมารายใหญ่ ซ่ึงสามารถช่วยลด

ตน้ทุนแรงงานในการก่อสร้างได ้

 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัใหค้วามส าคญัในการพฒันานวตักรรมการก่อสร้างและออกแบบระบบ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการท างาน

ของระบบใหไ้ดคุ้ณภาพดีข้ึน 
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5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

บริษทัโซลาร์ตรอน จ ากดั(มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 544,124,723 บาทแบ่งเป็นหุน้สามญั 544,124,723   หุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท หุน้สามญัช าระแลว้ 544,124,723 หุน้ มูลค่า 544,124,723 บาท 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกทีป่รากฏในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วนัที ่28 ตุลาคม 2564 ดงันี ้

ลาํดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

1 น.ส.ปุณฑรีก ์อิศรางกรู ณ อยธุยา 95,520,000 17.55% 

2 นางนนัทพร ชลวณิช 37,820,300 6.95% 

3 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 23,237,733 4.27% 

4 นางสุมาลี อ่องจริต 21,300,000 3.91% 

5 นางมนธิรา ผดุงรัตน ์ 18,710,700 3.44% 

6 นายสุสิชณ์ทกัษ ์อจัฉริยะสมบติั 10,551,300 1.94% 

7 นายภูผา เตชะณรงค ์ 9,998,566 1.84% 

8 นางอรวรรณ เลก็รุ่งเรืองกิจ 9,421,900 1.73% 

9 น.ส.วรางคณา เตไชยา 8,888,888 1.63% 

10 นางเนตรนภิส นนัทวทิยา 6,300,000 1.16% 

รวมการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 241,749,387 44.43% 

จาํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 302,375,336 55.57% 

รวม หุ้นทั้งหมดของบริษัท 544,124,723 100.00% 

 

6.โครงสร้างการจดัการ 

คณะกรรมการบริษัท  

บริษทัฯ มีกรรมการทั้งหมดจ านวน 7 ท่านประกอบดว้ย 

ลาํดบั รายช่ือ ตาํแหน่ง 

1 นายเชิดพงษ ์สิริวชิช์ ประธานกรรมการบริษทั 

2 นางปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการบริษทั/เลขานุการบริษทั 

3 นางรวฐิา พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นายภูดิศ ทตัติยโชติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

5 นายธานี เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

6 นายไววทิย ์อุทยัเฉลิม กรรมการบริษทั 

7 นายภูผา เตชะณรงค ์ กรรมการบริษทั 
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ส่วนที ่3: ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลงั 3 ปี 

1.ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญัของบริษัท (งบการเงนิรวม) 

                                                                                                 (หน่วย : ล้านบาทยกเว้นกาํไรสุทธิต่อหุ้น) 

 
* ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ด้วยจ ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก

ของหุ้นสำมัญท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปี และได้ปรับปรุงจ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีใช้ในกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีน ำมำเปรียบ 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงนิที่สําคญัของบริษทั 
งบการเงนิรวมตรวจสอบ ณ วนัที่ งบสอบทาน 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3 ปี 2564 

สถานะทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23.22 30.59 21.51 37.52 

สินทรัพยห์มุนเวียนรวม 596.71 296.71 206.24 167.11 

สินทรัพยร์วม 2,971.03 2,472.85 1,921.81 1,779.49 

หน้ีสินหมุนเวียนรวม 1,188.15 659.68 692.20 760.07 

หน้ีสินรวม 1,531.79 1,432.17 1,419.64 1,467.61 

ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม 1,439.25 1,040.68 502.17 311.88 

ผลการด าเนินงาน     

รายไดร้วม 702.73 434.87 292.17 125.20 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 693.17 420.55 279.29 122.73 

ก าไรขั้นตน้ -248.41 -193.79 -115.05 -69.48 

ก าไรสุทธิ -380.20 -398.51 -542.81 -190.29 

อตัราส่วนทางการเงิน     

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.52 0.45 0.30 0.22 

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) -35.84 -46.08 -41.19 -56.61 

อตัราก าไรสุทธิ (%) -54.10 -91.64 -185.79 -151.99 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (%) -22.95 -31.64 -70.36 -24.67 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) -11.33 -14.63 -24.70 -8.66 

อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.21 0.16 0.13 0.06 

อตัราส่วนหน้ีสินทั้งหมดต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 1.01 1.38 2.83 4.71 

อตัราความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย -4.19 -6.54 -8.21 -3.96 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) - - - - 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น* (บาท) -0.70 -0.74 -0.99 -0.35 

เฉล่ีย 544,124,723 หุ้น 544,124,723 หุ้น 544,124,723 หุ้น 544,124,723 หุ้น 
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1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ณ.30 กนัยายน 2564 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวยีน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23.22 30.59 21.51 37.52 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 125.23 148.62 108.24 61.06 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ     
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา 107.74 6.02 1.72 7.74 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 3.79 4.17 4.08 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย     
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการร่วมคา้     
เงินกูย้มืแก่บริษทัอ่ืน 2.90  0.16 0.16 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 286.05 98.23 60.52 47.41 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47.19 9.08 10.01 13.23 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 596.13 296.71 206.24 167.11 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 45.56 45.98 45.98 41.49 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -    
เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ 0.68    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,197.17 2,045.75 1,535.61 1,433.08 
สินทรัพยสิ์ธทิการใช-้สุทธิ 20.80 19.90 27.17 30.02 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 14.83 11.49 10.23 8.25 
สิทธิในการใชท่ี้ดิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 85.90 47.27 91.11 90.10 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีเป็น
หลกัประกนั 

-    

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9.97 5.75 5.48 9.41 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,374.91 2,176.15 1,715.58 1,612.34 

รวมสินทรัพย์ 2,971.03 2,472.85 1,921.81 1,779.46 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น     
   จากสถาบนัการเงิน 451.70 109.03 91.93 53.96 
เจา้หน้ีตามสญัญาแฟคตอร่ิง 10.89 8.54 5.35 1.37 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 260.77 189.42 191.48 237.00 
หน้ีสินหมุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา 2.15 8.40 5.63 0.61 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 128.94 195.35 246.63 280.90 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอ่ืน 87.00 87.00 87.00 112.41 
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 187.87 40.94 44.82 48.50 
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หน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.58 0.25 2.45 1.86 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 9.86 11.41 8.11 8.11 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.37 0.04 0.14 0.08 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 47.98 9.29 8.65 15.26 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,188.12 659.68 692.19 760.07 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 322.01 705.20 658.69 629.81 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิ 0.25 - 6.26 10.02 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับ     
   ผลประโยชน์พนกังาน - สุทธิ 17.12 25.34 20.95 18.24 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีเกิดจากสญัญา 4.29 19.74 17.66 18.31 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 22.23 23.89 31.16 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 343.67 772.50 727.44 707.54 

รวมหนีสิ้น 1,531.79 1,432.17 1,419.64 1,467.61 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)         

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทุนเรือนหุ้น         

ทุนจดทะเบียน         

หุ้นสามญั 544,124,723 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท         

หุ้นสามญั 870,597,723 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท ปี 2562 870.60 870.60 544.12 544.12 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้     
หุ้นสามญั 544,124,723 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 544.12 544.12 544.12 544.12 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,218.76 1,218.76 1,218.76 1,218.76 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม     
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 55.97 55.97 55.97 55.97 
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (695.81) (1,098.09) (1,634.66) (1,825.48) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 236.42 236.42 236.42 236.42 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 1,359.47 957.18 420.61 229.79 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 79.78 83.50 81.56 82.09 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,439.25 1,040.68 502.17 311.88 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,971.03 2,472.85 1,921.81 1,779.49 
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2.งบกาํไรขาดทุน 

รายการ (หน่วย: ล้านบาท) 
งบการเงนิรวม 

2561 2562 2563 ณ.30 กนัยายน 2564 

รายได้     
รายไดจ้ากการขายพร้อมติดตั้ง 390.98 164.70 130.78 33.54 
รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า 91.37 99.78 69.15 67.11 
รายไดจ้ากการขายและรับจา้งผลิต 210.83 156.07 79.35 22.08 
รายไดอ่ื้น 9.56 14.32 12.88 2.48 
รวมรายได้ 702.73 434.87 292.17 125.20 

     
ค่าใช้จ่าย     
ตน้ทุนขายพร้อมติดตั้ง 663.16 177.28 101.58 39.13 
ตน้ทุนขายไฟฟ้า 39.61 43.19 43.54 36.21 
ตน้ทุนขายและรับจา้งผลิต 238.83 202.31 80.34 26.24 
ค่าใชจ่้ายไม่เตม็ก าลงัการผลิต  191.57 168.87 90.63 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 18.97 20.82 15.32 7.37 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 98.77 100.82 67.88 72.98 
ค่าเผ่ือดอ้ยค่าสินทรัพยถ์าวร - - 348.16 - 
รวมค่าใชจ่้าย 1,059.34 735.99 825.69 272.56 

     
ขาดทุนจากกจิกรรมดาํเนินงาน (356.61) (301.12) (533.52) (147.36) 
ตน้ทุนทางการเงิน (59.62) (58.02) (54.10) (41.69) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ (0.19) (0.68) - - 
ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้ (416.23) (359.82) (587.62) (189.05) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 36.20 (38.69) 44.81 (1.24) 
ขาดทุนสุทธิสําหรับงวด (380.02) (398.51) (542.81) (190.29) 
กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน     
รำยกำรท่ีจะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรขำดทุนใน
ภำยหลัง : 

    

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์     
พนกังานท่ีก าหนดไว ้- สุทธิจากภาษีเงินได ้ (0.99) (0.06) 4.74 - 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (381.02) (398.57) (538.06) (190.29) 

 

 


