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ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
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ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

ที่อยู่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท ์ 02-543-9020-8 

โทรสาร 02-543-9029 

เลขทะเบยีนบริษัท 0107548000129 

เว็บไซด ์ www.SkyTower.co.th 
 

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท : ครั้งท่ี 3/2565 เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2565 
การประชุมสามญัประจำปผีู้ถือหุ้น : ประจำปี 2565 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2565 
 

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น                
ในอัตราส่วนการจัดสรร 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ควบใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ จำนวนไม่เกิน 6,659,154,796 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น                  
สามัญเพิ่มทุน ในอัตราส่วน 2.7 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 โดยไม่คิดมูลค่า 
และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 0.06 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษทศนิยม                    
ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณให้ปัดเศษน้ันท้ิง 
2.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม ่

 
ทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ไม่เกิน 24,638,872,745 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ ้นละ 0.10 บาท
รายละเอียดดังนี้ 
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 17,979,717,949 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,659,154,796 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ
ใบสำค ัญแสดงส ิทธ ิท ี ่ จะซ ื ้ อห ุ ้ น สาม ัญของ บร ิษัท                   
สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ซึ่ง
ใบสำคัญแสดงสิทธิด ังกล่าวจะออกและเสนอขายให้แก่                 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อชำระและได้รับการจัดสรร

ส่วนที ่1  -  ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของ  
บริษัท สกาย ทาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) คร้ังที ่4 (STOWER-W4) 

บริษัท 
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หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินจากสิทธิ 
(Oversubscription) 

ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อ กรณีที่มี
การจองซื ้อหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนและแปลง
สภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครบจำนวนทั้ง
จำนวน 

ไม่เกิน 5,160,944,966.80 บาท แบ่งเป็น  

• ทุนชำระแล้วเดิม จำนวน 2,697,057,692.30 บาท 

• หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,797,971,794.90 บาท และ 

• หุ ้นสามัญที ่เกิดจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ 
จำนวน 665,915,479.60 บาท 

ราคาเสนอขาย 0.05 บาท ต่อหุ้น 

อัตราส่วนการจัดสรร จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนของการถือหุ้น 
ในสัดส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มี
เศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกิน
กว่าสิทธิของตนได้ และผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแลว้เท่าน้ัน โดย
จะจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นรอบไป จนกระทั่งไม่มีหุ้น
เหลือท่ีจะจัดสรรได้อีกต่อไป 

วิธีการจัดสรร เสนอขายให้แก่ผ ู ้ถ ือห ุ ้นเด ิมตามสัดส ่วนการถือหุ ้น (Right 
Offering) ในอัตราส่วน 1.5 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ ้นสามัญ                 
เพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย 
ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ในอัตราส่วน 
2.7 หุ ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 4 (STOWER-W4) 

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือใน
รอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้
ปัดทิ้ง 

2.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4 (STOWER-W4) 

ประเภทใบสำคญัแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือ
ห ุ ้ นท ี ่ ใ ช ้ ส ิ ทธ ิ จองซ ื ้ อและ ชำระค ่ าห ุ ้ น ส าม ัญ เพ ิ ่ ม ทุ น                                   
ที่ออกใหม่และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
จองเกินจากสิทธิ (Excess Right) 
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จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 6,659,154,796 หน่วย 

อัตราส่วนการจอง บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ ้นและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนใน
อัตราส่วน 2.7 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (STOWER-W4) หากคำนวณแล้วมีเศษ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่เต็มหน่วยให้ปัดเศษน้ันท้ิง 

ราคาที่เสนอขายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาหน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า) 

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ 
จำกัด (มหาชน) ครั้งท่ี 4  (STOWER-W4) 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 
1 หุ ้น ทั ้งนี ้อัตราการใช้สิทธิอาจเปลี ่ยนแปลงในภายหลังตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 0.06 บาทต่อหุ ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

วันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หลังจากวันที ่จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ ้นเพิ่มทุน                 
ที ่ออกและเสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน                     
การถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งได้พิจารณาในการประชุมสามัญ
ประจำปีผู ้ถือหุ้น 2565 แต่ไม่เกิน 1 ปี นับจากได้รับมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ 

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

วิธีการ และระยะเวลาการใช้สิทธิและวัน
สิ้นอาย ุ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของเดือนมีนาคม 
เดือนมิถุนายน เดือนกันยายน และเดือนธันวาคมหลังจาก                
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรง   
กับวันหยุดทำการของบริษัทฯให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้าวันหยุดนั้นโดยมีรายละเอียด
เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั ้งที ่ 4 
(STOWER-W4) โดยกำหนดการใช ้ส ิทธ ิคร ั ้ งแรก ค ือ ว ันที่                        
15 กันยายน 2565  

ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญต่อบริษัทฯ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ของวันทำ
การของบริษัทฯภายในระยะเวลา 5 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้ง 
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กรณีของวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-
W4 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้ง
ความจำนงในการใช้สิทธิซื ้อหุ ้นสามัญภายในระยะเวลา 15 วัน 
ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 
ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯให้เลื่อนวัน 
ใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว 

การไมส่ามารถยกเลิกการแจ้งความจำนง
ในการใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ได้แจ้งความจำนงใน

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถ

ยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ 

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธ ิ บริษัทฯ จะยื่นคำขอเพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญทีเ่กิดจากการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธ ิ

บริษัทจะยื่นคำขอเพื่อนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื ้อหุ้น

สามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป 

เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้

สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง

ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดง

สิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) 

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุ้นออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง

สิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น 

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อัน
เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ในราคาต่ำ 
(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมี

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ 
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออก

ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ใน

ข้อกำหนดสิทธิ 
เมื ่อมีกรณีอื ่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที ่ทำให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมี

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยกว่าไปกว่าเดิม 
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การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 

เม ื ่อเก ิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ งด ังต ่อไปนี ้  เพ ื ่อร ักษา

ผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไป

กว่าเดิม 

1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อัน

เป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 

2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อย

ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลง

สภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื้อหุ ้นใดๆ โดยกำหนด

ราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื ่อรองรับหุ ้นกู้

แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อย

ละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออก

ใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

5) เมื่อเกิดกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1-4 ที่ทำให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับ

เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 

นายทะเบียนของใบสำคญัแสดงสทิธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับ

การแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

แทน 

เงื่อนไขอื่นๆ ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/

หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ 

อันจำเป็นและเกี่ยวเนื ่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง

สิทธิ STOWER-W4 เพื ่อให้เป็นไปตามที ่กฎหมายกำหนด ซึ่ง

รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข ้อกำหนด เง ื ่อนไข และ

รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญ

แสดงสิทธิ STOWER-W4 

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขอ

อนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงาน

ผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ

ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ซึ่งรวมถึง
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การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขอ

อนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงาน

ผลการขาย และเอกสารอื่นๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาด

หลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 และ

การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้

ส ิทธ ิ ตามใบสำค ัญแสดงส ิทธ ิ  STOWER-W4 เข ้ า เป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เอ็ม เอ ไอ และ 

(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก

และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เพื ่อให้การ

ดำเนินการตามที ่ระบุไว้ข ้างต้นและการออกและจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง 
 

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
ในการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้กับผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้
สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้แก่ 
3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร  

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ
จัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯทัง้จำนวนที่จองซื้อ 

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร  
ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
เกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯตามสิทธิ 
โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือ
หุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมี

จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่                     
ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวน                      
ที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง 

(2)  ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจ ำนวน
น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อ เกินกว่า
สิทธิตามขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 
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(ก)  จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้งตามสูตรการคำนวณดังนี้ 

                      จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = 
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วนการถอืหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินสิทธแิต่ละราย 

                       (ข)  ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะทำการจัดสรรให้แก่                  
ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จอง
ซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็น
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งโดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ ้นที่                  
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป 

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่า
กรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้ 
1. ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมี

หน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ 
(“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการ ยกเว้นการ
ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ หรือ 

2. ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ  
 
กรณีที ่มีหุ ้นเหลือจากการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ ้น และการจัดสรรหุ้นให้กับผู ้ถือหุ ้นที ่จองซื้ อเกินกว่า
สิทธิ(Oversubscription) บริษัทฯอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.72/2558 กำหนดราคา
เสนอขายไม่ต่ำกว่า 0.065 บาท ต่อหุ้น โดยไม่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรบุคคลใน
วงจำกัด (Private Placement) บริษัทฯจะดำเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรร
ดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 
 

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มสีิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทนุควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ              
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 
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5. กำหนดวันจองซ้ือ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทนุควบใบสำคัญแสดงสิทธฯิ 

วันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 (รวม 14 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.   
(พักเที่ยงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.) ในวันทำการบริษัท 

5.2 สถานท่ีรับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 
1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ช้ันท่ี 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
สอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-049-1041 ในวันทำการบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. 

5.3 นอกจากการจองซื้อหุ้นตามสถานที่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการจองซื้อ ผ่านช่องทาง
อีเมลของบริษัท ro@skytower.co.th ได้ตั ้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2565 (ปิดรับ
เอกสารวันสุดท้าย ภายในเวลา 15.00 น.) 
**บริษัทฯ ไม่รับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี** 
 

6. วิธีการจองซ้ือและการชำระเงินคา่จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไ ว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่าน้ัน พร้อมท้ังลงลายมือช่ือผู้จองซื้อใน
ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนท่ีจองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อน้อย
กว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนท่ีประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยชำระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่า
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6) ทัง้นี้ หากมูลค่ารวมของ
จำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯมีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนเงินที่
บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯตามจำนวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่เปิดช่องทางการใช้สิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯผ่านระบบ Digital subscription ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) 
จำกัด 

ทั้งนี้ ให้ผู้จองซ้ือกรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิ
การจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 1 ฉบับเท่านั้น 

เมื ่อผู ้จองซื้อยื ่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วน
เรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทฯ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือช่ือท่ีได้ลงไว้แล้วในใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจอง
ซื้อนั้นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ เป็นผู้กรอกให้) 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูลรายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
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หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทฯ   
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัทฯ หรือ
ดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อความที่ระบุไว้ในส่วนท่ี 1 ของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นนี้โดยผิดพลาดหรือเกิดจาก
การใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสีย
ใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ 
6.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธฯิ 

(1) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดย 
(ก) กรณีชำระด้วยเงินโอน โดยชำระผ่านธนาคารได้ 2 ธนาคาร (**งดรับชำระเงินด้วยเงินสด**) 

1. ช่ือบัญชี : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี : 20-0290962-0 

ธนาคาร/สาขา : ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก 

ประเภทบัญช ี : ออมทรัพย์ 

   หรือ 
2. ช่ือบัญชี : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี : 195-4-91076-4 

ธนาคาร/สาขา : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ ์

ประเภทบัญช ี : ออมทรัพย์ 

• ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซ้ือ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซ้ือ
หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้กับบริษัทด้วย 

• เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อนามสกุล และ 
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อท่ีสามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน 

• กำหนดเวลารับจองซื้อด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร รับจองซื้อระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันท่ี 10 มิถุนายน 2565  

(ข) กรณีชำระด้วยการโอนเงินผ่าน ระบบ Bill Payment ได้ 2 ธนาคาร (**งดรับชำระเงินด้วยเงินสด**) 

1. ช่ือบัญชี : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี : 20-0290962-0 

ธนาคาร/สาขา : ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก 

ประเภทบัญช ี : ออมทรัพย์ 

Branch Code : 00003 

Service Code : 110014 

Comp Code : SKY 

อ้างอิง 1 : เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

อ้างอิง 2 : เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนติิบคุคล/หนังสือเดินทาง 
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หรือ 

2. ช่ือบัญชี : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน)

เลขท่ีบัญชี : 195-4-91076-4 

ธนาคาร/สาขา : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์

ประเภทบัญช ี : ออมทรัพย์ 

Branch Code : 0195

Service Code : STOWERRO 

Comp Code : 67800 

อ้างอิง 1 : เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

อ้างอิง 2 : เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนติิบคุคล/หนังสือเดินทาง 

• ผู ้ถือหุ ้นที ่ประสงค์จะจองซื ้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินผ่าน ระบบ Bill Payment
ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ให้กับบริษัทด้วย

• เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อนามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อท่ีสามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน

• กำหนดเวลารับจองซื้อด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร รับจองซื้อระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึง
วันท่ี 10 มิถุนายน 2565

(ค) กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) รวมถึงการนำฝาก
หรือโอนเงินด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) 

• กรุณาขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย“บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)”
โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 8 มิถุนายน 2565 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชี
ภายในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น

• กรณีการนำฝากเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) ต้องนำฝาก
ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันท่ี 8 มิถุนายน 2565 โดยนำฝากเข้าบัญชี

1. ช่ือบัญชี : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน)

เลขท่ีบัญชี : 20-0290962-0 

ธนาคาร/สาขา : ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาอโศก

ประเภทบัญช ี : ออมทรัพย์

Branch Code : 00003 

Service Code : 110013 

Comp Code : SKY 

อ้างอิง 1 : เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

อ้างอิง 2 : เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนติิบคุคล/หนังสือเดินทาง 

หรือ 
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2. ช่ือบัญชี : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

เลขท่ีบัญชี : 195-4-91076-4 

ธนาคาร/สาขา : ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  

สาขาถนนรัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ ์

ประเภทบัญช ี : ออมทรัพย์ 

Branch Code : 0195 

Service Code : STOWERRO 

Comp Code : 67800 

อ้างอิง 1 : เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

อ้างอิง 2 : เลขบัตรประชาชน/ทะเบียนนติิบคุคล/หนังสือเดินทาง 

• ผู ้ถือหุ ้นที ่ประสงค์จะจองซื ้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินผ่าน ระบบ Bill Payment 
ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

• เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อนามสกุล และ 
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อท่ีสามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน 

• กำหนดเวลารับจองซื้อด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟต์) 
รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน 
(ดราฟต์) รับจองซื้อระหว่างวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี 8 มิถุนายน 2565  

ทั ้งนี ้ผู ้ถ ือหุ ้นที ่จองซ้ือหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะเป็นผู ้รับภาระค่าใช้จ่ายและ
ค่าธรรมเนียมธนาคาร(ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

(2) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คการชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตาม
เช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่าน้ัน 

(3) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือมิได้นำส่งใบจองซ้ือหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่มีรายละเอียดครบถ้วน และมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อ ตามวัน เวลา และ
วิธีที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดง
สิทธิฯ ในคร้ังนี้ 

(4) บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นเงินสด 
(5) บริษัทฯ จะไม่รับเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อทางไปรษณยี ์
(6) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ 1 ใบจองซื้อ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อเท่านั้น ยกเว้น บริษัท    ไทย

เอ็น วี ดี อาร์ จำกัดทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
(7) หากผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้แก่ผู้จองซ้ือรายดังกล่าว 
(8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดง

สิทธิฯกำหนดวันจองซื้อ และรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ วิธีการจองซื้อ และการ
ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่
เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
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ทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดง
สิทธิฯครั้งนีป้ระสบความสำเร็จสูงสุด 

(9) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการซื้อ และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอ
คืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจองซื้อ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ/หรือ ค่าจองซื้อ 

6.2 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งใน
ส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ตามสถานที่ที่ระบุใน
ข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 6.1  

***เอกสารการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนต้องแนบหลักฐานประกอบดังนี้*** 
(1) ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน  
(2) ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(3) หลักฐานการชำระเงิน 
(4) เอกสารเพ่ิมเติมกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 
(5) เอกสารเพ่ิมเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 
(6) เอกสารประกอบการแสดงตน 
(7) การคนืเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ถ้าม)ี 

*****ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แจ้งจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน จะต้องดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าว ให้กับบริษัท 
หากเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้***** 
หรือหากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแจ้งจองซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
จัดสรรตามจำนวนเงินที่รับชำระ*****  

(1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) 
บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 1 เมษายน 2565 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำส่ง
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่ระบุรายละเอียดข้อมูลของผู้ถือหุ้นบางส่วนไว้ในใบจอง
ซื้อแล้วซึ่งจัดส่งโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ทาง
ไปรษณีย์ตามที่อยู ่ของผู้จองซื้อที ่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้น ในวันที่            
1 เมษายน 2565 ผู้จองซื้อโปรดกรอกรายละเอียดที่เหลือให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ทัง้นี ้ให้ผู้จองซื้อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ได้ระบุไว้แลว้ในใบจองซื้อท่ีได้รับ หากพบว่าข้อมูลไม่
ถูกต้องให้แก้ไขและกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องด้วยตนเองในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ
ฯ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 
ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) และจำนวนหุ้นท่ีต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั ้น พร้อม
ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
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ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ครบตามจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร 

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3) 
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ ผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือ
หุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

(3) หลักฐานการชำระเงิน 
หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิโดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระโดย
พิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุใน ข้อ 6.1 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำส่ง Bill Payment ที่ระบุรายละเอียดข้อมูลของผู้ถือหุ้น
บางส่วนไว้ในใบ Bill payment แล้ว ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่
ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้จองซื้อโปรดกรอก
รายละเอียดที่เหลือให้ถูกต้องและครบถ้วน 
ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ได้ระบุไว้แล้วใน Bill Payment ที่ได้รับหากพบว่า
ข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก้ไขและกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องด้วยตนเองใน Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

(4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement สำหรับบัญชี
กระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก เท่านั้นพร้อมรับรองสำเนาถูกตอ้ง 
โดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่ผู ้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทฯ ชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิผ่าน
ระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติตามที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ช่ือเจ้าของบัญชีต้อง
เป็นช่ือเดียวกับช่ือของผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการ
จองซื้อหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคารดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ถือ
หุ้นท่ีจองซื้อตามชื่อทีป่รากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 1 เมษายน 2565 ภายใน 15 
วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น 

(5) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน 
หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 6) 

(6) เอกสารประกอบการแสดงตน 
บุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตร
ประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือสำเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ 
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(อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ซึ่งทำให้ช่ือ-นามสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2565 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้
แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น ทะเบียนสมรสใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล เป็นต้น 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
บุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 
สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือ
นั้นต้องตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรอง
สำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) 
ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือช่ือน้ันต้องตรงกับลายมือช่ือ
ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดย
เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มี
อำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 
1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้อง
ตรงกับลายมือช่ือในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบท่ีลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือของผู้จัดทำหรือ
ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary 
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือ 
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ 

6.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้ 
6.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รบัการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอ

เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีไม่ได้รบัการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่
ทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับจำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 15 วันทำ
การนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
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1)  สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินหรือนำเชค็ขีด
คร่อมสั่งจ่ายเฉพาะเข้าบัญชี บริษัทฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการโอนเงินหรือนำเช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย
เฉพาะฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ  
ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนา Statement บัญชีกระแส
รายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง 

2)  กรณีไม่ได้รับสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือ สำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือ 
บัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้ง
ความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินหรือนำเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะเข้าบัญชี 
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมสั่ง
จ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันท่ี 1 เมษายน 2565 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลา
จองซื้อ 

6.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ ่มทุน 
เนื่องจากปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็ค
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อท่ีไม่ได้รบัการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้อง
ติดต่อขอรับเช็คคืนจากบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ 

นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค 
หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลช่ือ ที่
อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
หรือความเสียหายดังกล่าว 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่เกดิ
ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่าง
เป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนครั้งนีป้ระสบความสำเร็จสูงสุด 

6.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(1)  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ จะ

ดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้น
สามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้น ก็จะบันทึกยอดบัญชจีำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ
ฝากไว้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.4 (1) นีช่ื้อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว  มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.4 (3) แทน 

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรเข้าบัญชี
ดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่
สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความ
ล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน 

(2)  ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 
กรุณากรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย7) สำหรับผู้จองซื้อหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCASTATUS) 
เฉพาะนิติบุคคล” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) สำหรับผู้จองซื้อหุ้นประเภทนิติบุคคลเท่านั้นพร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย 
บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อ
ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นท่ีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้า
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำ
การนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีนีผู้้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำ
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว ผู ้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที ่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
กำหนด 

ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ
ดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้น
สามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันแรกของการซื้อขาย 

(3)  ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันก ำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งใน
กรณีนีผู้้จองซื้อ จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อ 
อาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากท่ีหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขาย
หุ้นท่ีจองซือ้ได้ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ 
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6.5 ข้อมูลสำคญัอื่นๆ เกีย่วกับการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ 
6.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงช่ือ

รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อโดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ 
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นท่ีเรียบรอ้ยและผูถ้ือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบ
ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเอกสารประกอบการ
จองซื้อท่ีกำหนดในหนังสือฉบับนี้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 

6.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ 

6.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น 

6.5.4 หากจำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก 

6.5.5 หากจำนวนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที ่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ ่มทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่  บริษัทฯ 
เห็นสมควร 

6.5.6 หากผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อ หรือบริษัทฯ 
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของ
บริษัทฯภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
กรอกข้อมูลในใบจองซื้อไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้น
สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควร
ตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

6.5.7 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้อ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถ
ระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้จองซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสทิธฯิ 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว 

6.5.8 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำ
ให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ เป็นการกระทำท่ีขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศ
ไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพียงบางส่วน 

6.5.9 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ตามรายละเอียด
ข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ 
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ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมี
หน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ 
(“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้น
การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ังหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ  

6.5.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อเงื่อนไขในการจองซื้ อหรือ
ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวของบริษัทฯ 

7. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน 
 สำหรับเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น Right Offering) 
 เสนอขายหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ให้แก่บุคคลใน
 วงจำกัด (Private Placement) และเงินทุนท่ีได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
 จำนวนไม่เกิน 899 ล้านบาท โดยประมาณการสัดส่วนการใช้เงินเพิ่มทุนดังน้ี 

(1) เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผู้ให้บริการมือถือระยะยาวในประเทศฟิลิปปินส์ และเพื่อ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและโทรคมนาคม ท้ังในประเทศและต่างประเทศ จำนวนเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท 

(2) เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท  
(3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จำนวนเงินไม่เกิน 99 ล้านบาท 

 อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าท่ีคาดไว้ แผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนอาจ
 มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 

 

สำหรับในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 เต็มจํานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้
เป็นจํานวนประมาณ 399 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนําเงินที่ได้รับดังกล่าว เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต 

8. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนควบใบสำคัญแสดงสทิธิฯ 

(1)   เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอสำหรับธุรกิจของบริษัทท้ังในและตา่งประเทศ 
(2)   เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ 
(3)   เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน กรณทีี่มีโครงการทีต่้องใช้เงินลงทุนมากขึ้น 

9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพ่ิมทุน 
ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่
บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปนัผล
ดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นติิ
บุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 
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ทัง้นี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ 
(1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะทำการจา่ยเงินปันผลเมื่อบริษทัมีผลกำไรสุทธิ 
(2) บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 
(3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจ่ะจ่ายเงินปันผลได้ 
(4) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงความจำเป็นของการใช้เงนิลงทุนและความเหมาะสมอ่ืนๆ ของบริษัทฯ 

ด้วย 

10. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ 
10.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) 

10.1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถอื
หุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจํานวน 
จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม
ทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากการเสนอขายท้ิง ทําให้จํานวนหุ้นที่ชําระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบ
ต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มอียู่ 
และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครบทั้งจํานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ดังนี ้

= จำนวนหุ้นท่ีเสนอขาย 
 จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุน้ท่ีเสนอขาย 
  
= 17,979,717,949 
 26,969,576,923 + 17,979,717,949 
  
= ร้อยละ 40 

 
10.1.2 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตาม
จํานวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) 
แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้
สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจํานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control 
Dilution) ดังนี้ (การคํานวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 นั้นมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจํานวน) 
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= จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 
จํานวนหุ้นชําระแล้วหลังเสนอขาย RO+จํานวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ STOWER-W4 

  
โดยที ่ จํานวนหุ้นชําระแล้วหลังเสนอขาย RO = จํานวนหุ้นชําระแล้ว ณ ปัจจุบัน + จํานวนหุ้นเสนอขาย RO 
= 44,949,294,872   =    26,696,576,923 + 17,979,717,949  
  
= 6,659,154,796 
     44,949,294,872 + 6,659,154,796 
= ร้อยละ 12.90 

 
10.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 

10.2.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทข้ึนอยู่กบัปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพ่ิมทุนของ

ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุน้เดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทนุเลยจะไมม่ีผลกระทบต่อราคาหุน้ของ

บริษัท แต่ในกรณีทีผู่้ถือหุ้นเลือกทีจ่ะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถอืหุ้น

อื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 

(Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อราคาโดยสามารถ

คํานวณ ผลกระทบ ได้ดังนี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
  
= 0.0836 – 0.0702 
 0.0836 
= ร้อยละ 16.03 

 
โดยที ่ ราคาตลาดหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
= (ราคาตลาดxจำนวนหุ้นชำระแล้ว)+(ราคาROxหุ้นRO)+(ราคาการใช้สิทธิxหุ้นรองรับSTOWER-W4) 

 (จำนวนหุ้นชำระแล้ว+หุ้นRO+หุ้นรองรับSTOWER-W4) 
= (0.0836x26,969,576,923)+(0.0500x17,979,717,949)+(0.06x6,659,154,796) 
 (26,969,576,923+17,979,717,949+6,659,154,796) 

 

 

 

= 

 

= 

 

 

 

 

3,553,191,815.97 
51,608,449,668 
 

0.0688 

หมายเหตุ: ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทําการ 
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 (กล่าวคือ 
ระหว่างวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 - 17 มีนาคม 2565) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง เท่ากับ 0.0836 บาท 
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10.2.2 การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 
หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตาม

จํานวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่

ได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้ง

จํานวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคํานวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้

สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 นั้น มีผู้ถือหุ้นใช้

สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบท้ังจํานวน) 

= ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO– ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และการแปลงสภาพ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4  ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO 
= 0.0702 – 0.0688 
 0.0702 
= ร้อยละ 1.99 

 

 

โดยที ่ ราคาตลาดหลังเสนอขาย RO และการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 
= (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแลว้ก่อน RO) + (ราคาเสนอขาย RO x จำนวนหุ้นเสนอ

ขาย RO) + เงินท่ีได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4 

 จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้วก่อน RO+ จำนวนหุ้นท่ีเสนอขาย RO + จํานวนหุ้นที่เกิดจากการ

ใช้สิทธิตามใบสําคญั

แสดงสทธ STOWER-

W4 
= (0.0836 x 26,969,576,923) + (0.0500 x 17,979,717,948) + 399,549,287.76 
 26,969,576,923 + 17,979,717,948 + 6,659,154,796 
= 0.0688 

 

10.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) 
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 

10.4 สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) ครั้งท่ี 4    
(STOWER-W4) ตามที่กล่าวถึงในข้อ 3.2 
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1. ชื่อและสถานที่ต้ังของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) 

ที่อยู่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 

โทรศัพท ์ 02-543-9020-8 

โทรสาร 02-5439029 

เลขทะเบยีนบริษัท 0107548000129 

เว็บไซต ์ www.skytower.co.th 

 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ท่ีสำคัญ 

2.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกดั (มหาชน) (STOWER) ได้เปลี่ยนช่ือมาจาก บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) 
 โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนช่ือบริษทัท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564  บริษัท
 เป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศ ดำเนินธุรกิจผลติและจำหนา่ยเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยบริษัทได้รับ
 การรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตเสาโทรคมนาคมให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศทุกรายรวมถึง
 ลูกค้าในต่างประเทศและบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้มากขึ้น โดยเป็น
 ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม ซึ่งจะมีสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือชั้นนำใน
 ต่างประเทศ 

 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 
1) ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศไทยและเป็นผู้นำของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง         

และเสาโทรคมนาคมในประเทศ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง 
ความมั่นคง และการเจริญเติบโตในระยะยาว 

2) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืน และรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

3) แสวงหาโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ในระยะยาว      
บริหารความเสี่ยงได้  

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
การประกอบธุรกิจของบริษัท สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มธุรกิจออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
1) ธุรกิจการผลิต 

บริษัททำธุรกิจออกแบบและผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม  ประกอบด้วย 
1.1 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม 

ส่วนที ่2– ข้อมูลเบือ้งต้นของ บริษัท สกาย ทาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
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1.1.1 เสาส ่งไฟฟ้าแรงส ูง (High-Voltage Transmission Tower) ขนาดแรงด ัน 115 kV/230 kV        
500 kV ด้วยความเชี่ยวชาญของบุคคลากรทางด้านวิศวกรรมการออกแบบและการผลิต มีการ
ควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานขั้นสูง บริษัทได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

1.1.2 โครงสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation Steel Structure) เป็นเสาโลหะชุบโลหะด้วยความร้อน 
(ชุบกัลวาไนซ์) ที่รองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าย่อย  

1.1.3 เสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ที่มีความสูงตั้งแต่ 20 เมตร ถึง 100 เมตร เพื่อ
ติดตั้งในโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อาทิ AIS, DTAC, True Move H, 
CAT และ TOT 

1.2 โครงสร้างโลหะ (Building and Frame, General Fabrication) 
เป็นช้ินงานโลหะที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่, โครงสร้างอาคาร, โครงหลังคาลานจอดเครื่องบิน และ 
เสาติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้า ที่ชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) 

2) ธุรกิจการบริการ 
บริษัทให้บริการชุบโลหะด้วยความร้อน  (ชุบกัลวาไนซ์) กับลูกค้าทั่วไปท่ีต้องการนำผลิตภัณฑ์ช้ินงานโลหะ เช่น
เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม มาชุบกัลวาไนซ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล็กคงทนต่อการเกิดสนิมในระยะยาว    
ทั้งนี ้บริษัทดำเนินการตามมาตรฐานท่ีสำคัญได้แก่มาตรฐาน ISO1461 มาตรฐานอเมริกัน ASTM A123, ASTM 
A153 มาตรฐานอังกฤษ BS 729 มาตรฐานญี่ปุ่น JIS H8641 และ JIS H 9124 มาตรฐานออสเตรเลีย AS1214: 
AS/NZS 4680 และมาตรฐานเยอรมัน DIN 50976 เป็นต้น 

3) ธุรกิจการขาย 
บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำของโลกภายใต้แบรนด์ RENOLD จากประเทศ
อังกฤษและแบรนด์ ARNOLD จากประเทศเยอรมันนี โดยมีสินค้าหลักได้แก่อุปกรณ์ส่งกำลังประเภท โซ่ เฟือง 
มอเตอร์  และเกียร์ต่างๆ เป็นต้น 

4) ธุรกิจพลังงาน 
ในปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจ โดยหยุดการดำเนินธุรกิจและขายเงินลงทุนใน
กิจการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกำไร ซึ่งธุรกิจพลังงานเป็นหนึ่งในการปรับโครงสร้างดังกล่าว โดยบริษัทได้จำหน่ายเงิน
ลงทุน ในบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจพลังงานไฟฟ้าชีวมวล 3 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 29.6 เมกะวตัต์ให้แก่ 
บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (ACE) ได้แก่  

1. บริษัท ยูดับบลิวซี โกเมน ไบโอแมส จำกัด (UKB) 
2. บริษัท ยูดับบลิวซี อำพัน ไบโอแมส จำกัด (UAB) 
3. บริษัท สตึกไบโอแมส จำกัด  (SBM) 

และบริษัทท่ีหยุดดำเนินกิจการ ได้แก่ 
1. บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จำกัด (PGE)  ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่ 
2. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จำกัด (UWCC)  ธุรกิจผลิตไม้สับในประเทศกัมพูชา 

5) ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม 
บริษัทได้จัดตั้ง SkyTowers Infra Inc. ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยการถือหุ้นผ่านบริษัทย่อยทางอ้อม บริษัท  
Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. ในประเทศสิงค์โปร์ เมื ่อเดือนมิถุนายน 2563 เพื ่อดำเนินธุรกิจสร้าง         
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และให้เช่าเสาโทรคมนาคมแก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโ อกาสในการ
เติบโตสูง 

2.3  การตลาดและการแข่งขัน 
บริษัทตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคณุภาพและราคาของผลติภัณฑ์และบริการ รวมถึงการส่งมอบผลติภณัฑ์

 และบริการที่ตรงต่อเวลาและการรักษาความสมัพันธ์กับคู่ค้า โดยมกีลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ำคัญ ดังนี้ 
1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 

ผลิตและจำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
ธุรกิจการผลิต 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านคุณภาพผลิตภณัฑ ์และการให้บรกิารก่อนและหลังการขาย มุ่งเน้นการผลิตสินคา้ 
ที ่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้ วยระบบคอมพิวเตอร์ที ่ทันสมัย มีการ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO9001:2015  

2) การส่งมอบสนิค้าท่ีตรงต่อเวลา 
ธุรกิจการผลิต 
ธุรกิจการผลิตของบริษัทมีลักษณะเป็นงานโครงการที่มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละโครงการ    
ที่ต้องส่งมอบงานอย่างชัดเจน ดังนั้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามแผนงานลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาจึงเป็นสิ่งที่
บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก 

3) ประเภทลูกค้าและกลุม่ลูกค้าเป้าหมาย 
ธุรกิจการผลิต 
1. เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู ้รับเหมาก่อสร้างจากในและ

ต่างประเทศซึ่งรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

2. โครงสร้างโลหะ  กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้รบัเหมาก่อสร้าง และลูกค้ารายที่ต้องการรับบรกิารประกอบ       
และติดตั้งช้ินงานโลหะทั่วไป 

ธุรกิจการบริการ 
 การให้บริการรับชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เป็นการบริการให้แก่ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการนำผลิ ต
 ภัณฑมาชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการเกิดสนิม 
ธุรกิจการขาย 
 การขายสินคา้อุตสาหกรรมจะเน้นไปท่ีกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม 

4) นโยบายราคา 
ธุรกิจการผลิต  ธุรกจิการบริการ และธุรกิจการขาย 
บริษัทมีนโยบายกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลด
อัตราการสูญเสียจากการผลิตให้น้อยท่ีสุด ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบัน
บริษัท มีนโยบายการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่างจากต้นทุน ซึ่งปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการ
กำหนดราคาประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต ช่วงเวลาที่เสนอ
ราคา จำนวนและปริมาณงาน    พร้อมท้ังพิจารณาประวัติลูกค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน 
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5) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย  
ธุรกิจการผลิต 
บริษัทรับงานจากผู ้ร ับเหมาหลักที ่ชนะการประมูลงาน โดยเป็นงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคม            
และโครงสร้างโลหะทัว่ไปภายในประเทศ นอกจากนี้ยังผลิตเสาโทรคมนาคมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  
ธุรกิจการบริการ 
บริษัทให้บริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) กับลูกค้าทั่วไป  โดยมีลูกค้าใช้บริการสม่ำเสมอ ลูกค้า      
ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมประเภทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปและผู้รับเหมางานโยธา อุตสาหกรรมผลิต
เครื่องจักรกล  อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และวิศวกรรมสร้างเครื่องจักร เป็นต้น 
ธุรกิจการขาย 
บริษัท นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง โซ่ เฟือง เกียร์ คัปปิ้ง และอื่นๆ จากต่างประเทศ 
ภายใต้แบรนด์ RENOLD และ ARNOLD เพื ่อจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ปิโตรเคมี  วัสดุก่อสร้าง  และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น 
ธุรกิจเสาโทรคมนาคมให้เช่า 
บริษัทได้ริเริ ่มโครงการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2563 เพื ่อดำเนินธุรกิจให้เช่า           
เสาโทรคมนาคม โดยบริษัทได้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถดำเนินธุรกิจ
ก่อสร้างสถานีฐาน (Cell Site) และให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการมือถือชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อติดตั้ง
อุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือ โดยเป็นสัญญาเช่าระยะยาวท่ีจะทำให้บริษัทสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง 

6) ภาวะอุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย 
  อุตสาหกรรมเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อยยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแผนงานพัฒนาระบบ  
  ส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีแผนที่อยู่ระหว่างการดำเนิน
  และแผนที่จะดำเนินการในช่วงเวลาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561- 2580         
  (PDP 2018) ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ (ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน) 

- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
- โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสรมิความมั่นคงระบบไฟฟ้า 
- โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน 
- โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเช่ือมต่อโรงไฟฟ้า 
- โครงการเช่ือมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid) 
- โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกรดิ ของประเทศไทย  

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม 
อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมภายในประเทศ ยังคงมีการขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น    

 และเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G  
นอกจากน้ีภาพรวมอุตสาหกรรมด้านเทเลคอมในประเทศฟิลิปินส์ที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจให้เช่าเสาเทเลคอม

 นั้น  มีการขยายตัวเนื่อง และประเทศฟิลิปปินส์ติด 1 ใน 10 ของโลก ที่มีงบลงทุนสูงสุดด้านโทรคมนาคมเพื่อ
 ปรับปรุงการสื่อสาร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้โครงการเกิดการชะลอตัวในปี 2563 
 ต่อเนื่องถึงปี 2564 แต่มีการขยายระยะเวลาโครงการจากภาครัฐบาลและลูกค้าซึ่งจะมีการเดินหน้าโครงการต่อไป 
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อุตสาหกรรมโครงสร้างโลหะทั่วไป 
 บริษัทสามารถให้บริการด้านการออกแบบงานโครงสร้างโลหะทั่วไปให้เหมาะสมกับความต้องการของลูก ค้าเพื่อ

 รองรับงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศที่มีความต้องการและขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่น การก่อสร้างตาม
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC รวมถึงการลงทุนภาคเอกชน 

การบริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) 
 แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความต้องการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบกัลวาไนซ์) เพื่อป้องกันสนิมและการผุ

 กร่อนในระยะยาวกว่า 40-50 ปี มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
 เนื่องจาก สภาวะแวดล้อมปัจจุบันมีสภาพอากาศเป็นมลพิษและฝนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ดังนั้น โครงสร้างโลหะที่
 เป็นเหล็ก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องป้องกันสนิมเพื่อความแข็งแรง 

การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 
 สินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง เช่น  โซ่ เฟือง เกียร์ และมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที ่ใช้ในโรงงาน

 อุตสาหกรรมทั่วไป ความต้องการใช้สินค้าเพื่อการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรมีเป็นประจำและ
 ต่อเนื่อง นอกจากน้ันความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์ RENOLD ตลอดระยะเวลากว่าเกือบ 100 ปี  
 รวมถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สินค้าของบริษัทยังคงได้รับความ
 ไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา 

 
3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

โครงสร้างการถือหุ้น (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 

 
 

 

99.99% 70.00% 48.00%

บจก.ยูดับบลิวซีซี (กัมพูชา) บจก.พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี

65.00%

100.00%

100.00%

100.00%

(PGE)

SkyTower Infra Inc.

(SKY)

Ultra Network Pte.Ltd.

  (UN)

บมจ.สกาย ทาวเวอร์

(STOWER)

(UWCC)

99.98%

  (IIC)

บจก.อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนท์

Ultra Asia Investment 

Pte.Ltd.

(UAI)

(UAS)

Ultra Asia Singapore

บจก.อัลตร้า เอเชีย

(ULA)
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รายละเอียดเงินลงทุนและสัดส่วนเงินทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม 
ณวันที ่ 31 ธันวาคม 2564 

 
ลำดับ 

 
ชื่อบริษัท 

 
ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ 

 
ทุนท่ีออกและเรียกชำระแล้ว 

% ถือหุ้นท้ัง
ทางตรงและ

ทางอ้อม 
สกุลเงิน จำนวนเงิน 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางตรง)     
1. บริษัท อัลตร้า เอเชีย จำกัด ธุรกิจโทรคมนาคม บาท 150,000,000 99.99 

2. บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จำกัด * ธุรกิจโรงงานไม้สับ USD  25,000 70.00 

3. บริษัท พาราไดซ์ กรีน เอนเนอยี่ จำกัด * พืชพลังงาน บาท 250,000,000 65.00 

บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อม)     

4. SkyTowers Infra Inc. ให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม PHP 140,000,000  99.98 

5. Ultra Asia Singapore Pte. Ltd. ธุรกิจบริหารจัดการ การดำเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ 

USD  3,000,000  100.00 

6. Ultra Network Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น USD  1,000  100.00 

7. Ultra Asia Investment Pte. Ltd. ลงทุนในบริษัทอื่น USD  1,000  100.00 

บริษัทร่วม     

 บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนท์ จำกัด ธุรกิจขายและให้เช่อสังหาริมทรัพย์ USD 25,000 48.00 

หมายเหตุ :  * รายการที่ 2 และ 3 หยุดการดำเนินธุรกิจแล้ว 
 

4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งล่าสุด)  

ลำดับ รายชื่อ จำนวน (หุน้) คิดเป็นร้อยละ 

1 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกดั (มหาชน) 8,412,602,484 31.19 

2 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 465,404,862 1.73 

3 นายปวริศ ทวีรุจจนะ 427,200,000 1.58 

4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 415,344,824 1.54 

5 นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 406,136,000 1.51 

6 นายน้ำ ชลสายพันธ์ 339,690,791 1.26 

7 นายประพนธ์ ลิม้ธรรมมหิศร 315,240,000 1.17 

8 นายบดินทร์  กฤติยรังสรรค ์ 278,100,000 1.03 

9 บริษัท ลีพพอยท์ จำกัด 224,414,925 0.83 

10 นายมาส บญุเหลือ 216,237,100 0.80 
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5. ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

รายขื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้ 

รายนาม ตำแหน่ง 
1. นายธนาธิป อุปัติศฤงค ์ ประธานกรรมการ 
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

3. นางสาววรรณา เมลืองนนท์ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายเพียรชัย ถาวรรัตน ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

5. ดร.นที นาคธนสุกาญจน ์ กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

6. นายสุรพงศ์ แซ่ย่อง กรรมการ 
7. นายณัชพล พัชรมณีปกรณ ์ กรรมการ 

คณะผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบไปด้วย 

รายชื่อ ตำแหน่ง 

1. นายธีรชัย   ลีนะบรรจง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. นายณัชพล พัชรมณีปกรณ ์ รองกรรมการผู้จดัการ สายการเงินและบัญช ี

3. นายสุรพงศ์   แซ่ย่อง รองกรรมการผู้จดัการ สายบริการองค์กร 

4. นายพรเทพ จารุกิจขจร รองกรรมการผู้จดัการ สายปฏิบัตกิาร และการขาย 

5. นายอรรถพร   ปัณยวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายจดัซื้อและรัฐกิจสมัพันธ์ 

6. นางสาวอรอินท์ุ   แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร 

 

6. ประวัติการเพ่ิมทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

6.1. ประวัติการเพิ่มทุน 

-ไม่มี - 

6.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

-ไม่มี - 
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สรุปงบการเงินรวมปี 2562-2564 สำหรับปสีิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม  ดังนี้ 
 

1. งบแสดงฐานะการเงินรวม 
 

รายการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 276.58 32.47        83.90         12.36  312.51  13.59  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น 62.32 7.32        50.62          7.46  179.51  7.80  

สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 0.40 0.05          3.69          0.54           3.96  0.17  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกีย่วขอ้งกัน 90.77 10.66             -                -                -       -    

สินค้าคงเหลือ - -        96.56         14.22  238.24  10.36  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกีย่วขอ้งกัน - -             -                -             8.06  0.35  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถอืไว้เพื่อขาย - -          4.10          0.60    1,136.81  49.42  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 430.07 50.49 238.87  35.18  1,879.09  81.69  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 15.38 1.81        12.62          1.86         22.75  0.99  

เงินลงทุนในบริษัทร่วม - -        59.08          8.70         32.69  1.42  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 355.87 41.78       324.28         47.76  331.84  14.43  

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 11.86 1.39          4.08          0.60              -       -    

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.71 0.44          6.24          0.92           1.79  0.08  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 34.85 4.09        33.79          4.98         32.19  1.40  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 421.67 49.51 440.08  64.82  421.26  18.31  

รวมสินทรัพย ์ 851.74 100.00 678.95  100.00  2,300.35  100.00  

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น           

หนี้สินหมุนเวียน           

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 47.66 5.60       148.34         21.85        276.50  12.02  

หนี้สินที่เกิดจากสัญญา 3.87 0.45          1.20          0.18         52.43  2.28  

เจ้าหนี้ค่าหุ้น - -        10.00          1.47         21.10  0.92  

ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.36 0.28             -                -           64.69  2.81  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกจิการที่เกี่ยวข้องกัน 88.88 10.44       233.50         34.39        254.50  11.06  

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น - -        57.00          8.40         49.00  2.13  

ส่วนที ่3–สรุปข้อมูลทางการเงนิของ บริษัท สกาย ทาวเวอร ์จ ากัด (มหาชน) 
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รายการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

หุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - -             -                -          300.00  13.04  

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายใน
หนึ่งปี 

1.46 0.17          2.76          0.41           1.38  0.06  

หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหนา่ยที่จัด
ประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 

- -             -                -          429.36  18.67  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 144.22 16.93      452.80  66.69     1,448.95  62.99  

หนี้สินไม่หมุนเวียน           

หุ้นกู้ระยะยาว - -             -                -          300.00  13.04  

หนี้สินตามสัญญาเช่า 9.80 1.15          0.68          0.10           1.22  0.05  

ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 34.29 4.03 35.56 5.24 40.49 1.76 

ประมาณการร้ือถอน 2.18 0.26 - - - - 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี 43.88 5.15        39.50          5.82         35.01  1.52  

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - -          0.27          0.04              -       -    

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90.15 10.59        76.02  11.20       376.72  16.38  

รวมหนี้สิน 234.37 27.52      528.82  77.89     1,825.66  79.36  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 4,343.63 509.97    1,711.13  252.03     1,907.12  82.91  

ทุนที่ออกและชำระแลว้ 2,632.98 309.13    1,316.25  193.87     1,316.25  57.22  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 264.33 31.03       264.33  38.93        264.33  11.49  

ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (790.83) (92.85) - - - - 

ส่วนเกินจัดสรร -ใบสำคัญแสดงสิทธิ  310.00 36.40       310.00  45.66        310.00  13.48  

กำไร  (ขาดทุน) สะสม           

จัดสรรแล้ว  - ทุนสำรองตามกฎหมาย 17.91 2.10        17.91  2.64         17.91  0.78  

ยังไม่ได้จัดสรร (1,985.62) (233.12)  (1,944.99)  (286.47)  (1,642.42)  (71.40) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 185.72 21.80       202.52  29.83        217.27  9.45  

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 634.49 74.49       166.02  24.45        483.34  21.01  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (17.12) (2.01)       (15.90)  (2.34)        (8.65)  (0.38) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 617.37 72.48      150.13  22.11       474.69  20.64  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 851.74 100.00      678.95  100.00     2,300.35  100.00  
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2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ   มูลค่า 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 

รายได ้

รายได้จากงานโครงการ 120.81 48.25  419.58  88.56  644.63 97.25 

รายได้จากการขายสินค้าอุตสาหกรรม 7.61 3.04  5.23  1.10  8.30 1.25 

รายไดค่้าบริการให้เช่าเสาโทรคมนาคม 1.28 0.51  -    -    -    - 

ผลกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 71.64 28.61 - - - - 

ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 9.56 3.82 - - - - 

รายได้จากการขายเศษซากวัตถุดิบ 29.25 11.68 41.25 8.69 - - 

โอนกลับค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 0.94 0.38 1.05 0.22 - - 

รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า - -  - -  1.54 0.23 

รายได้อื่น 9.32 3.72 7.71 1.62  8.38 1.26 

รวมรายได ้ 250.41 100.00  474.82 100.00  662.84 100.00 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนงานโครงการ 163.35 65.23  357.76  75.51  886.83 133.79 

ต้นทุนขายสินค้าอุตสาหกรรม 4.36 1.74  3.55  0.75  8.60 1.30 

ต้นทุนค่าบริการให้ใช้เสาโทรคมนาคม 0.78 0.31 - - - - 

ต้นทุนในการจัดจำหนา่ย 3.02 1.20  4.13  0.87  4.50 0.68 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 104.49 41.73  95.87  20.24  66.89 10.09 

ค่าใช้จ่ายอื่น 2.36 0.94  47.79  10.09  195.24 29.45 

ต้นทุนทางการเงิน 13.57 5.42  42.35  8.94  53.53 8.08 

รวมค่าใช้จา่ย 291.92 116.58  551.47 116.40    1,215.60 183.39 

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (4.71) (1.88)  (2.66)  (0.56)  (28.93)  (4.36) 

ขาดทุนก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (46.22) (18.46)  (80.36)  (16.96)  (581.69)  (87.76) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4.38) (1.75)  (4.34)  (0.92)  0.87 0.13 

ขาดทุนสำหรบัปีจากการดำเนินงานตอ่เนื่อง (50.60) (20.21)  (84.70)  (17.88)    (580.82)  (87.63) 

ขาดทุนสำหรับปจีากการดำเนินงานที่ยกเลิก - -  (233.38)  (49.26)  (241.56)  (36.44) 

ขาดทุนสำหรบัป ี (50.60) (20.21)    (318.08)  (67.14)    (822.38) (124.07) 
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3. งบกระแสเงินสด

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (212.39) 25.91  (200.41) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 85.15 357.35 142.88 

เงินสดสุทธิได้มาจาก )ใช้ไปใน(กิจกรรมจดัหาเงิน  319.69  (611.94) 300.96 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด )ลดลง(เพิ่มขึ้นสุทธิ -สุทธ ิ 192.45  (228.67) 243.44 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 83.90 312.51 69.07 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 0.23 0.06 -   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วันสิ้นปี 276.58 83.90 312.51 
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