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ท่ี  เอส.พี.0385/2560           วันท่ี 15 มีนาคม 2560 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 วันท่ี 29 เมษายน 2559 

2. รายงานประจาํปี 2559 ในรปูแบบ CD-ROM และสรปุขอ้มลูทางการเงนิจากรายงานประจาํปี 2559 

3. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้ับการเสนอชื่อใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระและ
แตง่ตัง้กรรมการใหม ่ 

4. หนังสือมอบฉันทะและขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ 

5.  ขอ้มลูและประวัติของผูส้อบบัญชขีองบริษทั ประจาํปี 2560 

6. รายละเอียดขอ้กาํหนดการเพิ่มทนุของบริษทัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

7. รายละเอียดขอ้กาํหนดการออกและเสนอขายหุน้ก ู ้

8. เงือ่นไขการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ 

9. ขอ้บังคบัของบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

10. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุ 

11.แผนท่ีสถานท่ีประชมุ  

  

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั โซลารต์รอน จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ใน       
วนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งกระดงังา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรงุเทพ เลขท่ี 92 

ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 13.00 น.) เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2559 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : การประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 โดยไดม้ีการ
จดัทาํรายงานการประชมุภายใน 14 วัน นับแต่วันประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซดข์องบริษทัฯ (www.solartron.co.th)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นควรรับรองรายงานการประชมุ
ฉบับดงักลา่ว โดยรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 1 

การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 2559 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : บริษัทไดส้รปุผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 
2559 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2559  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามัญผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทและ

รายงานประจาํปี 2559 เห็นว่าถกูตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ ซ่ึงบริษัทไดส้รปุขอ้มลูทางการเงินในรอบปี 2559 ตาม

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 2 

การลงมติ  :  วาระนี้ไมต่อ้งลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อห ุน้รับทราบ 

 

http://www.solartron.co.th/
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสดุ

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้ง
จดัทาํงบดลุและบัญชกีาํไรขาดทนุณ วันส้ินสดุรอบบัญชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้และเสนอใหท่ี้ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปี ส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ สรปุสาระสาํคัญไดด้งันี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพยร์วม 4,217.94 ลา้นบาท 

หนี้สินรวม 2,156.31 ลา้นบาท 

รายไดร้วม 2,063.92 ลา้นบาท 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ  44.52 ลา้นบาท 

 

งบการเงินรวม 

สินทรัพยร์วม 4,012.45 ลา้นบาท 

หนี้สินรวม 2,047.38 ลา้นบาท 

รายไดร้วม 1,374.92 ลา้นบาท 

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ  (50.47) ลา้นบาท 

 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในสาํเนางบการเงนิ (ส่ิงท่ีสง่มาดว้ยลาํดับท่ี 2) ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถื้อห ุน้พรอ้มกบั
หนงัสือเชญิประชมุในครั้งนี้  

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซ่ึงเป็นการรายงานถึงกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีบัญชท่ีีผา่นมา ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ 

การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อยา่งมีนยัสาํคญั กาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลังหักสาํรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2559 ผล
ประกอบการ สาํหรับงบการเงนิรวม ของบริษทัขาดทนุจึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได ้ประกอบกับบริษัทไดจ้ัดสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบแลว้ บริษทัฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุไมจ่ดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติม  
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ตารางดงัตอ่ไปนี้แสดงขอ้มลูเปรียบเทียบกาํไรสทุธิและอตัราการจา่ยเงนิปันผลของปีท่ีผา่นมา 

 

ลําดับ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปีที่เสนอ) (ปรับปรุง)

1 กําไร(ขาดทุน ) สุทธิ (ล้านบาท) 44.52 -59.02 36.11

2 กําไร(ขาดทุน )ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น) 0.08 -0.11 0.07

3 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละ) 0.00% 0.00% 35.71%

4 เงินปันผลจ่ายประจําปีต่อหุ้น (บาท:หุ้นสามัญ) 0.000 0.000 0.025

5 จํานวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน (ล้านบาท) -                 -                  12.37              
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแจง้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานใน

รอบปี 2559 

การลงมติ  : วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุติัเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระและตัง้กรรมการใหม่เพ่ิมเติม 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 18 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตาม
วาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อตัราหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 
ครั้งนี้มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและเขา้ใหม ่ดงัรายนามตอ่ไปนี้   

1. กรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่  จาํนวน  3  ทา่น  ไดแ้ก่ 

      1)  นายเชดิพงษ ์ สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั 

                  2)  นางรวิฐา พงศน์ชุติ     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

                  3)  นายเอกฉตัร ลีลาปัญญาเลิศ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. แตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึ่ง จาํนวน  3  ทา่น  ไดแ้ก ่ 

      1)  นายเชดิพงษ ์ สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั 

                  2)  นางรวิฐา พงศน์ชุติ     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

                  3)  นายเอกฉตัร ลีลาปัญญาเลิศ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 3. แตง่ตัง้กรรมการใหมเ่ขา้ดาํรงตาํแหนง่ จาํนวน 1 ทา่น ไดแ้ก่ 

     1)   นายกิตติ ปิณฑวิรจุน ์  กรรมการบริษทั 

เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 
ตัง้แตว่ันท่ี 28 พฤศจิกายน 2559 โดยกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อห ุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษทัฯ เป็นการลว่งหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สาํหรับการประชมุ
ในครั้งนี้ไมม่ีผูถื้อห ุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่บคุคลมายงับริษทัฯ  
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่การดาํเนินงานของบริษัท ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกับคณุสมบัติ ความร ูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ความ
เชียวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลับเขา้ดาํรงตําแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง และเสนอผูท้รงคณุวฒิุจากภายนอก อีก 1 ทา่นเป็นกรรมการใหมต่ามองคป์ระกอบของกรรมการบริษทั 

4. ดงัรายละเอียดประวัติผลงานของทัง้ 4 ทา่น ตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 3  

      1)  นายเชดิพงษ ์ สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั 

                  2)  นางรวิฐา พงศน์ชุติ     ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

                  3)  นายเอกฉตัร ลีลาปัญญาเลิศ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

      4)   นายกิตติ ปิณฑวิรจุน ์  กรรมการบริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรอนมุัติแต่งตั้งบคุคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีครบวาระ 
จาํนวน 3 ทา่น ไดแ้ก ่1)  นายเชดิพงษ ์  สิริวิชช ์ 2)นางรวิฐา พงศน์ชุติ  3) นายเอกฉตัร  ลีลาปัญญาเลิศ และเสนอผูท้รงคณุวฒิุจาก
ภายนอก อีก 1 ทา่นเป็นกรรมการใหมไ่ดแ้ก ่นายกิตต ิ ปิณฑวิรจุน์ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณา
คณุสมบัติแลว้ว่าเป็นผูม้ีความร ู ้ความสามารถ มีประสบการณอ์นัจะเป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการท่ีมีส่วนได้
เสียในเร่ืองนี้ไมไ่ดอ้อกเสียงลงคะแนน 

การลงมติ  :  การเลือกตัง้กรรมการบริษทัตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บริษทัฯ มีนโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจงูใจกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมและรักษา
กรรมการท่ีมีคณุภาพใหอ้ยู่กับบริษัทตลอดไป ซ่ึงการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุเพื่อขออนมุตัิใหม้ีการปรับปรงุค่าตอบแทนกรรมการใหม่ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของ
บริษทัใน ปี 2560 และปี 2559, ปี 2558 ท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 

 

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหไ้ดร้ับคา่ตอบแทนสงูกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20 

และคา่ตอบแทนอ่ืนๆ รวมเงนิไมเ่กิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) 

 

 

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนต่อเดือน  

(บาท/คน) 

ค่าเบ้ียประชมุ  

(บาท/คน/ครัง้) 

อตัราใหม่ อตัราเดิม อตัราใหม่ อตัราเดิม 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 

1.คณะกรรมการบริษทั 12,000.- 12,000.- 12,000.- 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ 4,000.- 4,000.- 4,000.- 20,000.- 20,000.- 20,000.- 

3 . คณะก ร ร มก าร สร ร ห าแล ะกํ า ห น ด
คา่ตอบแทน 

- ไมม่ี - - ไมม่ี - - ไมม่ี - 20,000.- 20,000.- 20,000.- 



หนา้ 5 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนุมัติกําหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

การลงมติ  :  สาํหรับการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการนั้นจะตอ้งผา่นมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชมุสามัญผูถื้อหุน้
แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททกุปี และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึง
กาํหนดใหบ้ริษัทท่ีออกหลักทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจ์ัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบัญช ี (auditor rotation) หาก
ผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้หา้รอบปีบัญชีติดต่อกันโดย
สามารถแตง่ตัผ้ ูส้อบบัญชรีายใหมไ่ด ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผูส้อบบัญช ี
รวมถึงคา่ตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนมุัติแต่งตั้ง นางสาวชวนา  วิวัฒนพ์นชาติ ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4712 หรือ
นางสาววันเพ็ญ อุน่เรือน ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชยัเลิศพัฒนา ผูส้อบบัญชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี 9589 จากบริษัท สาํนักงานปิติเสวี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับปี 2560 ทั้งนี้ ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับบคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาํหนดค่าสอบ
บัญชงีบการเงนิประจาํปี 2560 โดยกาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบัญชรีวม 3,685,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,550,000 บาท / บริษัท
ยอ่ย 2,135,000 บาท) 

ค่าสอบบัญชีสาํหรับรายงานของผูส้อบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคาํขอใชสิ้ทธิและ
ประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลสาํหรับปีส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บัตรสง่เสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)  

โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

ลําดับ บริษัท
ค่าสอบบัญชี       

 ปี 2559

รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ รวมไตรมาสละ รวม 3 ไตรมาส งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ PACKAGE รวม

1 บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) 1,430,000.00     80,000.00      200,000.00       280,000.00    840,000.00      160,000.00    550,000.00      -               710,000.00      1,550,000.00    

2 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จํากัด 350,000.00        -               50,000.00         50,000.00      150,000.00      -               170,000.00      -               170,000.00      320,000.00       

3 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด 350,000.00        -               55,000.00         55,000.00      165,000.00      -               210,000.00      -               210,000.00      375,000.00       

4 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จํากัด 350,000.00        -               58,000.00         58,000.00      174,000.00      -               216,000.00      -               216,000.00      390,000.00       

5 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จํากัด 350,000.00        -               50,000.00         50,000.00      150,000.00      -               170,000.00      -               170,000.00      320,000.00       

6 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จํากัด 350,000.00        -               55,000.00         55,000.00      165,000.00      -               215,000.00      -               215,000.00      380,000.00       

7 กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที 210,000.00        -               40,000.00         40,000.00      120,000.00      -               120,000.00      110,000.00    230,000.00      350,000.00       

รวม 3,390,000.00     80,000.00      508,000.00       588,000.00    1,764,000.00   160,000.00    1,651,000.00    110,000.00    1,921,000.00   3,685,000.00    

ค่าสอบบัญชีปี 2560

ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีประจําปี

 

สาํหรับผูส้อบบัญชีรับอนญุาต ไดแ้ก่ นางสาวชวนา วิวัฒนพ์นชาติ  ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4712 เป็นผูส้อบ
บัญชรีับอนญุาตของบริษทัฯ ในปี 2556  , ปี 2557 , ปี 2558 และปี 2559 รวมระยะเวลา 4 ปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้  นางสาวชวนา  วิวัฒนพ์นชาติ  ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4712  หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  ผูส้อบบัญชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  7750  หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9589 จากบริษัท  
สาํนกังานปิติเสวี  จาํกดั  เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษทัสาํหรับปี  2560 

โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีรวม 3,685,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,550,000 บาท / บริษัทย่อย 2,135,000 
บาท) ค่าสอบบัญชีสาํหรับรายงานของผูส้อบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคําขอใชสิ้ทธิและ
ประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสาํหรับปีส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท) โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

 

 



หนา้ 6 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

ลําดับ บริษัท
ค่าสอบบัญชี       

 ปี 2559

รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ รวมไตรมาสละ รวม 3 ไตรมาส งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ PACKAGE รวม

1 บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) 1,430,000.00     80,000.00      200,000.00       280,000.00    840,000.00      160,000.00    550,000.00      -               710,000.00      1,550,000.00    

2 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จํากัด 350,000.00        -               50,000.00         50,000.00      150,000.00      -               170,000.00      -               170,000.00      320,000.00       

3 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด 350,000.00        -               55,000.00         55,000.00      165,000.00      -               210,000.00      -               210,000.00      375,000.00       

4 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จํากัด 350,000.00        -               58,000.00         58,000.00      174,000.00      -               216,000.00      -               216,000.00      390,000.00       

5 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จํากัด 350,000.00        -               50,000.00         50,000.00      150,000.00      -               170,000.00      -               170,000.00      320,000.00       

6 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จํากัด 350,000.00        -               55,000.00         55,000.00      165,000.00      -               215,000.00      -               215,000.00      380,000.00       

7 กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที 210,000.00        -               40,000.00         40,000.00      120,000.00      -               120,000.00      110,000.00    230,000.00      350,000.00       

รวม 3,390,000.00     80,000.00      508,000.00       588,000.00    1,764,000.00   160,000.00    1,651,000.00    110,000.00    1,921,000.00   3,685,000.00    

ค่าสอบบัญชีปี 2560

ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีประจําปี

 

โดยมีรายละเอียดประวัติของผูส้อบบัญชีตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 5 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรห ุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดย

การออกห ุน้สามญัใหม่จํานวน 326,473,000 ห ุน้มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เนื่องดว้ยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(“ตลาดหลกัทรัพยฯ์”) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการ
ระดมทนุในตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยา่งมีประสิทธิภาพและการลดภาระคา่ใชจ้า่ยของบริษทัจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงไดอ้อกประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองหลกัเกณฑ ์ เงือ่นไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฎิบัติการใดๆ เกี่ยวกบัการเพิ่มทนุ
ของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ.2554 ซ่ึงอนญุาตใหบ้ริษทัท่ีจดทะเบียนอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ สามารถเพิ่มทนุตจดทะเบียนของบริษทัแบบ
มอบอาํนาจทัว่ไป(General Mandate) ได ้ ทัง้นี้ โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อเพิ่มความคลอ่งตวัและรวดเร็วแกบ่ริษทัจดทะเบียนในการระดมทนุใน
จาํนวนไมม่ากเป็นการเร่งดว่น เพื่อใหท้นัตอ่ภาวะตลาดและปัจจัยแวดลอ้มท่ีผนัผวนตลอดเวลา  

 

            ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบ
อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 326,473,000 หุน้มลูคา่ท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 326,473,000 บาท โดยมี
รายละเอียดการจดัสรรดงันี้ 
 

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไมเ่กิน 163,237,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้เดิมของบริษทัตามสดัสว่นการถือ
หุน้ท่ีแตล่ะคนถืออยู่ 

2) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไมเ่กิน 108,824,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป 
3) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไมเ่กิน   54,412,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั 
 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจพิจารณาเสนอ

ขายหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบริษัท ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายใหบ้คุคลใดก่อนหรือใหท้กุกลุ่มบคุคลรวมกันในคราว

เดียวกันก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้

สามัญเพ่ิมทนุดังกล่าว โดยการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุดังกล่าวใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชมุสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แลว้แต่วันใดจะถึง

กอ่น 

อนึ่งเมื่อมีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการตามขอ้ (1) ขอ้ (2) และขอ้ (3) แลว้ ทนุชาํระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกว่า

รอ้ยละ 30 ของทนุชาํระแลว้ ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้พิ่มทนุ ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนัไมเ่กิน  163,237,000 หุน้ และหากจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุโดยวิธีการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนทัว่ไป(2) หรือบคุคลในวงจาํกดั(3) ทนุชาํระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกว่ารอ้ยละ 20 

ของทนุชาํระแลว้ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทนุซ่ึงเป็นจาํนวนไมเ่กิน 108,824,000 หุน้ 

 

 



หนา้ 7 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

การลงมติ  : สาํหรับการพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

นั้นจะตอ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิทัจากเดิม 544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 

บาท โดยการออกห ุน้สามญัจํานวน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทนุ

จดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ไป(General Mandate) และพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของ 

บรษิทัฯ ขอ้4 เรือ่งการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิทั 

  ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : สืบเนื่องจากการเสนอขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทั
แบบมอบอาํนาจทัว่ไป(General Mandate)จาํนวน 326,473,000 หุน้มลูคา่ท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 326,473,000 บาท 
ตามท่ีไดม้ีการพิจารณาในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ บริษทัฯจึงตอ้งดาํเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจาํนวน 326,473,000 บาทจากทนุจด
ทะเบียนเดิม 544,124,723 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่าํนวน 870,597,723 บาท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ 
บริคณฑส์นธิของบริษทัขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้ 4.    ทนุจดทะเบียน จาํนวน 870,597,723 บาท  

(แปดรอ้ยเจ็ดสิบลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามบาทถว้น) 

   แบ่งออกเป็น             870,597,723 หุน้   

      (แปดรอ้ยเจ็ดสิบลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามหุน้) 

    มลูคา่ห ุน้ละ               1 บาท (หนึ่งบาท) 

    โดยแยกออกเป็น 

    หุน้สามญั                870,597,723 หุน้   

    (แปดรอ้ยเจ็ดสิบลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามหุน้) 

หุน้บริุมสิทธิ               -  หุน้      ( - )   หุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษทัเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทัจาก 
544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 326,473,000 หุน้ มลูคา่ห ุน้ท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จาํนวน 326,473,000 หุน้ และพิจารณาการแกไ้ขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

การลงมติ : สาํหรับการพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษทัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) นัน้

จะตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 10 พิจารณาและอนมุติัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัจํานวน 8 ขอ้ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล: เนื่องดว้ยบริษทัมีนโยบายขยายธรุกิจ จึงเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติม
วัตถปุระสงคข์องบริษทั เพื่อรองรับธรุกิจในอนาคต โดยเพิ่มวัตถปุระสงคข์องบริษทัอีก 3 ขอ้ คือขอ้ 69-76 ดงันี ้

“ขอ้ 69: ประกอบกิจการจาํหนา่ย ผลิต ติดตัง้ ออกแบบ ทดสอบ ทดลอง คน้ควา้ วิจยั วางระบบ ซ่อมบาํรงุ และ

บริการงานอ่ืนใดทกุชนิดทกุประเภทเกี่ยวกบัไฟฟ้า รวมถึง หมอ้แปลงไฟฟ้า ต ูส้วิทซไ์ฟฟ้า รถไฟฟ้า รถรางไฟฟ้า 

มอเตอร ์ เคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า สถานีประจแุบตเตอร่ี วัสดอุปุกรณไ์ฟฟ้า แบตเตอร่ี เคร่ืองควบคมุการประจแุบตเตอร่ี 

เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า เคร่ืองยนต ์ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองอตุสาหกรรม วัสดชุิน้สว่นอปุกรณอ์ะไหลท่กุประเภททัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 



หนา้ 8 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

 

ขอ้ 70: กอ่สรา้งโครงการพฒันาพลงังานอจัฉริยะ ระบบโครงขา่ยไฟฟ้าอัจฉริยะ ทัง้ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้ 71 ประกอบกิจการสรา้งเขตอตุสาหกรรมโลจิสติกส ์ โดยมรีะบบโทรคมนาคมหลกัท่ีมีการวางสายส่ือสารแบบ
ความเร็วสงูจากเขตอตุสาหกรรมโลจิสติกสไ์ปยงัศนูยก์ลางส่ือสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ 

ขอ้ 72 ประกอบกิจการประมลู เชา่ ใช ้ ท่ีดินราชพสัด ุ ท่ีดินอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นการกาํกับดแูลของกรมธนารกัษ ์ และสว่น
ราชการและรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ  รวมถึงโครงการพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อการเชา่ระยะยาว 

ขอ้ 73 ประกอบกิจการศนูยก์ระจายสินคา้ ในประเทศ และต่างประเทศ ดว้ยระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

ขอ้ 74 ประกอบกิจการใหบ้ริการ หอ้งปฏิบัติการวิจยั และทดสอบคณุสมบัติของวัสดแุละอปุกรณท์ัง้การเกษตร, 
อตุสาหกรรม, ส่ือสารโทรคมนาคม และคมนาคม รวมถึงการคิดคน้ แปรรปู รปูแบบนวัตกรรมใหม่ๆ  เพ่ือขอจด
สิทธิบัตรทรัพยสิ์นทางปัญญา 

ขอ้ 75 ร่วมลงทนุกบับริษทั หรือรัฐวิสาหกิจในตา่งประเทศ เพื่อไดม้าซ่ึงสญัญาสมัปทานในระบบสาธารณธปูโภค
พื้นฐานทกุประเภท 

ขอ้ 76 เปิดบัญชใีนนามบริษทัไดท้กุธนาคารในราชอาณาจกัร และธนาคารของไทยนอกราชอาณาจกัร หรือเปิดบัญชี
ในนามบริษทัไดท้กุธนาคารของตา่งประเทศ ทัง้ในราชอาณาจกัร และนอกราชอาณาจกัร” 

              ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มวัตถปุระสงคข์องบริษทัตัง้แต่
ขอ้ 69-76 เพื่อสอดคลอ้งกบัธรุกิจของบริษทัทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต 

การลงมติ:  สาํหรับการพิจารณาอนมุัติใหบ้ริษัทเพ่ิมเติมวัตถปุระสงคข์องบริษัทจะตอ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนน

เสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท่ี 11 พิจารณาและอนมุติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 3 เรือ่งวตัถปุระสงคข์องบรษิทั จาก

จํานวน 68 ขอ้ เป็นจํานวน 76 ขอ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถปุระสงคข์องบรษิทั 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : สืบเนื่องจากการเสนอท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถปุระสงค ์ จึงจาํเป็นตอ้ง
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิของบริษทัขอ้ 3 เร่ืองวัตถถปุระสงคข์องบริษทั จากจาํนวน 68 ขอ้เป็นจาํนวน 76 ขอ้ เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิ่มวัตถปุระสงคข์องบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตักิารแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 
8 จากจาํนวน 68 ขอ้ เป็นจาํนวน 76 ขอ้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวัตถปุระสงคข์องบริษทั 

การลงมติ: สาํหรับการพิจารณาอนมุตัิแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทั จะตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนน
เสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 12 พิจารณาและอนมุติัการออกและเสนอขายห ุน้ก ูใ้นวงเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เนื่องจากบริษทัมีแผนกลยทุธใ์นการขยายกิจการอยา่งตอ่เนื่อง ทาํใหบ้ริษทัจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
จดัหาแหลง่เงนิทนุ สาํรองไวส้าํหรับการลงทนุในโครงการของบริษทัในอนาคต  รวมถึงใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียนภายในบริษทั และเพื่อให้
บริษทั สามารถมีทางเลือกในการระดมทนุท่ีมีตน้ทนุทางการเงนิตํา่ โดยไมต่อ้งพึ่งพาเงนิก ูยื้มจากสถาบันการเงนิเทา่นัน้และสามารถระดม
ทนุโดยการออกหุน้ก ูไ้ดค้วามคลอ่งตวัมากขึน้  

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้ก ูข้อง 
บริษทัไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท (หา้พนัลา้นบาท) อายไุมเ่กิน 10 ปี เพื่อเสนอขายตอ่ ผูล้งทนุทัว่ไป ในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ และ/
หรือ ผูล้งทนุสถาบันตา่งประเทศ และ/หรือ ผูล้งทนุรายใหญ่ และ/หรือ กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั โดยใหเ้สนอขายครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์ก.ล.ต.) และ
คณะกรรมการกาํกับตลาดทนุ หรือ กฎเกณฑ ์ หรือ กฎหมายอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้ง โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อการลงทนุ และ/หรือ รีไฟแนนซ ์
และ/หรือ ใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียน โดยใหค้ณะกรรมการ บริษทั เป็นผูพ้ิจารณาและอนมุตัิใ หด้าํเนินการท่ีเกีย่วกบัการออกและเสนอขาย
หุน้ก ู ้

 



หนา้ 9 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

การลงมติ: สาํหรับการพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้ก ูใ้นวงเงนิไมเ่กิน 5,000 ลา้นบาท จะตอ้งผา่นมติ
อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี  13 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.๒๕๓๕ 
(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กาํหนดไวว้่าผูถื้อห ุน้ซ่ึงมีห ุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้
ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกได ้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรบรรจวุาระนี้เพื่อเปิดโอกาส
ใหแ้กผู่ถื้อห ุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการฯ กาํหนดไวใ้นการประชมุครั้งนี้  

จึงขอเรียนเชญิทา่นเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองได ้
สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอ่ืนซ่ึงบรรลนุิติภาวะแลว้ หรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง (นางรวิฐา พงศน์ชุิต หรือนายสชุาติ ไตรศิริ
เวทวัฒน)์ ดงัมีรายชือ่และประวัติโดยสงัเขปปรากฎตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 4 เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทนทา่นได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะ
ท่ีไดแ้นบมานี้พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถว้นเรียบรอ้ย สาํหรับผูร้ับมอบฉันทะท่ีจะเขา้ร่วมประชมุตอ้งนาํเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และส่งมอบต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีจดุ
ลงทะเบียนหนา้หอ้งประชมุ กอ่นผูร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

อนึ่ง บริษทัฯไดก้าํหนดใหผู้ถื้อห ุน้ท่ีมีรายชือ่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันท่ี 5 เมษายน 2560 เป็นวันใหสิ้ทธ์ิผูถื้อห ุน้ 
(Recode Date) ในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามัญประจาํปีผูถื้อห ุน้ครั้งนี้ และกาํหนดปิดสมดุทะเบียนหุน้ใน
วันท่ี 7 เมษายน 2560 เพื่อรวบรวมรายชือ่ผูถื้อห ุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

หมายเหต ุเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุใหผู้ถื้อห ุน้ทกุท่านเขา้ร่วมประชมุสามัญของผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 โดยมุ่งเนน้
การรับร ูผ้ลการดาํเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทั้งไดม้ีโอกาสพบปะ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
การจัดประชมุเป็นสาํคัญ นอกจากนี้ ยังถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีไดม้ีโอกาสพบปะและสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างผูถื้อหุน้ คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯอย่างแทจ้ริง บริษัทฯจึงขอ “งดแจกของชํารว่ยในงานประชมุสามญัของผ ูถื้อห ุน้ของบริษทัฯ” 
ทง้นี้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทยท่ีมีการรณรงคใ์หบ้ริษัทจดทะเบียนยกเลิกการแจกของชาํร่วยในงาน
ประชมุผูถื้อหุน้ เนื่องจากไม่ตอ้งการใหบ้ริษัทนาํปัจจัยแวดลอ้มอ่ืนๆ มาเบ่ียงเบนหรือดึงดดูใหน้ักลงทนุมาเขา้ร่วมประชมุนอกเหนือจาก
การเขา้ร่วมประชมุเพื่อรับร ูก้ารดาํเนินงาน การติดตามผลประกอบการ และธรรมาภิบาลของบริษทัจดทะเบียนเป็นสาํคญั 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

     (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช)์ 

ประธานกรรมการ 

บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 

 

หมายเหต ุ: ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคูาํบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษทัไดต้ัง้แตว่ันท่ี 10 
เมษายน 2560 เป็นตน้ไป 

 

สาํนกังานเลขานกุารบริษทั 

โทรศัพท.์02 392 0224 

โทรสาร.02 381 2971 
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