
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื:อบุคคลเพื:อเข้ารับการแต่งตัCงเป็น 

กรรมการบริษัทสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 

เพื$อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัมั$นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที$ผ่านมาบริษัท

กาํหนดให้มีกรรมการอิสระทาํหนา้ที$ดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่ให้ถูกจาํกดัและเป็นผูร้ับฟังขอ้เสนอแนะ 

หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน ขอ้ซักถามใน

เรื$องต่างๆไดโ้ดยผ่านทาง E-Mail address ของบริษทั คือ agm@solartron.co.th 

นอกจากนัOนบริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเรื$องเพื$อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ

ชื$อบุคคลเพื$อพิจารณาเขา้รับการแต่งตัOงเป็นกรรมการบริษทั โดยกาํหนดว่า ผูถื้อหุ้นที$มีสิทธิเสนอเรื$อง ได้แก่ ผู ้

ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที$ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที:มีสิทธิออกเสียง

ทัCงหมด ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื$องก่อนการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ดงันีO  

 

1. เสนอเรื:องเพื:อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 

หากเรื$องใดที$คณะกรรมการบริษทัเห็นว่ามีความสําคญั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัก็จะบรรจุเป็นวาระ

การประชุม โดยในกรณีที$บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษทัจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที$กาํหนด

โดยผูถื้อหุ้น ทัOงนีOในกรณีที$คณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเรื$องที$เสนอโดยผูถื้อหุ้นบริษทัจะชีOแจงเหตุผลให้ที$

ประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีทราบ บริษทัจะไม่รับเรื$องที$ผูถื้อหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนีO  

 

1. ผูถื้อหุ้นไม่ดาํเนินการตามหลกัเกณฑที์$กาํหนดไวข้า้งตน้ 

2. เรื$องที$ผูถื้อหุ้นเสนอเป็นเรื$องที$เกี$ยวกบัการดาํเนินธุรกจิปกติของบริษทั และขอ้เท็จจริงที$กล่าวอา้งโดยผูถื้อหุ้น

มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเกี$ยวกบัความไม่ปกตขิองเรื$องดงักล่าว 

3. เป็นเรื$องที$อยู่นอกเหนืออาํนาจที$บริษทัจะดาํเนินการ 

4. กรณีอื$นใดที$กฎหมายกาํหนดให้บริษทัปฏิเสธไม่รับเรื$องที$ผูถื้อหุ้นเสนอ 

 

2. เสนอชื:อบุคคลเพื:อพิจารณาเข้ารับการแต่งตัCงเป็นกรรมการบริษัท 

ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอชื$อบุคคลเพื$อพิจารณาเขา้รับการแต่งตัOงเป็นกรรมการบริษทัโดยคณะกรรมการ

บริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาก่อนและเสนอรายชื$อบุคคลที$เห็นวา่เหมาะสมต่อที$ประชุมผูถื้อหุ้นเพื$อพิจารณาอนุมตัิ

ต่อไป 



การนาํส่งแบบเสนอ ให้บริษทั ผูถื้อหุ้นที$มีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้กาํหนดขา้งตน้สามารถนาํส่ง 

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตัCงเป็นกรรมการ

ของบริษัท พร้อมดว้ย แบบข้อมูลของบคุคลที:ได้รับการเสนอชื:อเข้ารับการแต่งตัCงเป็นกรรมการของบริษัท มายงั 

 

คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 

บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 

เลขที$ 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชัOน 16 

ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2392 0224 

โทรสาร : +66 (0) 2381 2971 

 

สําหรับการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปี 2561 ซึ$งจะจดัขึOนภายในเดือนเมษายน 2562 ผูถื้อหุ้นที$มี 

คุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้กาํหนดโปรดนาํส่งแบบเสนอ ภายในวันศุกร์ที: 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื$อให้ 

คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2562 

วันที: ____________________________________________________________________________________ 

ชื:อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________________________________ 

ที:อยู่____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

โทรศัพท์ _____________________________________________ โทรสาร ____________________________ 

E-mail Address __________________________________________________________________________ 

จํานวนหุ้นที:ถือครอง _______________________________________________________________________ 

จํานวนปีที:ถือครอง ________________________________________________________________________ 

วาระที:ขอเสนอ____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

วัตถุประสงค์ / เหตผุล 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

ลงชื:อ__________________________________________ผู้ถือหุ้น 

        (__________________________________________) 

 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนีC 

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สําเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที:ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

1.2 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

1.3 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี” และลงชื:อไว้เป็น 

หลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 

 

 



บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตัCงเป็นกรรมการของบริษัท 

วันที: ____________________________________________________________________________________ 

ชื:อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________________________________ 

ที:อยู่____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  

โทรศัพท์ _____________________________________________ โทรสาร ____________________________ 

E-mail Address __________________________________________________________________________ 

จํานวนหุ้นที:ถือครอง _______________________________________________________________________ 

จํานวนปีที:ถือครอง ________________________________________________________________________ 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื:อ 

(นาย / นาง / นางสาว) ______________________________________________________________________ 

เข้ารับการพิจารณาแต่งตัCงเป็นกรรมการ บริษทั โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซึ:ง 

เป็นบุคคลที:มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยนิยอม และรับรองว่าข้อความที:แจ้งไว้ใน 

“แบบข้อมูลของบุคคลที:ได้รับการเสนอชื:อเข้ารับการแต่งตัCงเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที:ยื:นมาพร้อม

นีCถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงชื:อ__________________________________________ผู้ถือหุ้น 

        (__________________________________________) 

 

 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนีC 

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สําเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที:ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท 

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

1.2 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

1.3 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตัCง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตัCงเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื:อไว้

เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 

 

 



บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

แบบข้อมูลของบุคคลที:ได้รับการเสนอชื:อเข้ารับการแต่งตัCงเป็นกรรมการของบริษทั 

1. ชื:อ - นามสกุล 

ภาษาไทย ______________________________ (นามสกลุเดิม _____________________________________ ) 

ภาษาองักฤษ _____________________________________________________________________________ 

2. วันเดือนปีเกดิ _________________________________ ปัจจุบันอายุ _____________________________ ปี 

3. สัญชาติ _____________________________________ 

4. สถานภาพ О โสด О สมรส О หย่า О หม้าย 

(1) คู่สมรสชื:อ ______________________________ (นามสกุลเดิม __________________________________) 

(2) จํานวนบุตร_____________________________ คน 

4.1 ชื:อ - นามสกุล __________________________________________________ เกิด พ.ศ. _______________ 

สถานที:ทํางาน ____________________________________________________________________________ 

ตําแหน่ง _________________________________________________________________________________ 

4.2 ชื:อ - นามสกุล _____________________ เกดิ พ.ศ. ______________ 

สถานที:ทํางาน ____________________________________________________________________________ 

ตําแหน่ง _________________________________________________________________________________ 

4.3 ชื:อ - นามสกุล _____________________ เกดิ พ.ศ. ______________ 

สถานที:ทํางาน ____________________________________________________________________________ 

ตําแหน่ง _________________________________________________________________________________ 

5. (1) ที:อยู่ปัจจุบัน 

เลขที: ___________________ ตรอก / ซอย ___________________________ ถนน _____________________ 

ตําบล / แขวง _________________________________ อาํเภอ / เขต _________________________________ 

จังหวัด ___________________________________ โทรศัพท์ ______________________________________ 

โทรสาร __________________________________ e-mail _________________________________________ 

(2) สถานที:ทํางาน 

เลขที: ___________________ ตรอก / ซอย ___________________________ ถนน _____________________ 

ตําบล / แขวง _________________________________ อาํเภอ / เขต _________________________________ 

จังหวัด ___________________________________ โทรศัพท์ ______________________________________ 

โทรสาร __________________________________ e-mail _________________________________________ 



6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ 

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา) 

        สถาบัน        คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก        ปีที:สําเร็จ 

______________________________ ______________________________ ___________________________ 

______________________________ ______________________________ ___________________________ 

______________________________ ______________________________ ___________________________ 

(2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือ สัมมนา ที:เกี:ยวข้องกับการเป็นกรรมการ 

      ชื:อหลกัสูตร                       สถาบันที:จัดหลักสูตร       ปีที:เข้าร่วม 

______________________________ ______________________________ ___________________________ 

______________________________ ______________________________ ___________________________ 

______________________________ ______________________________ ___________________________ 

 

7. ประสบการณ์การทํางาน 

     ปี พ.ศ. -พ.ศ.                       สถานที:ทํางาน        ประเภทธุรกิจ           ตําแหน่งงาน 

_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 

_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 

_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 

_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 

_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 

_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 

 

8. การถือหุ้นในบริษทั โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) ณ วันที: _____________(วันที:ได้รับการเสนอชื:อ)หุ้นสามัญ 

__________________________________________ หุ้น 

8.1 การถือหุ้นใน บริษทั โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) ของบุคคลที:เกี:ยวข้อง 

8.1.1 คู่สมรส    หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 

8.1.2 บุตรที:ยังไม่บรรลนุิติภาวะ 

(1) ______________________________  หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 

(2) ______________________________  หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 

(3) ______________________________ หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 



9. ประวัติการฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องดําเนินคด ี(เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 

ศาล   สถานะ  คด ี  ข้อหาหรือฐานะ        ทุนทรัพย์               ผลคด ี

(โจทก์/จําเลย (แพ่ง / อาญา/ล้มละลาย)   ความผิด 

/ผู้ร้อง ) 

_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________ 

_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________ 

_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________ 

 

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ 

บริษัทที:เกี:ยวข้องกัน 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษทัร่วม บริษัทที:เกี:ยวข้องของบริษัท โซลาร์ตรอน 

จํากัด (มหาชน) (ในกรณีที:มีการถือหุ้นโปรดระบุชื:อบริษัท จํานวนหุ้นที:ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบยีน 

และสถานภาพของบริษัทที:ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที:เกี:ยวข้องกัน หรือในกรณีที:เป็น

กรรมการโปรดระบุชื:อบริษัทและสถานภาพของบริษทัที:เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท

ที:เกี:ยวข้องกัน) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/) ________________________________________________________________

บุคคลที:ได้รับการเสนอชื:อให้เข้ารับการพิจารณาเพื:อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั ขอรับรองว่ารายละเอียดใน

แบบประวัติข้างต้นนีCถกูต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที:ยื:นมาพร้อมนีCเป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงชื:อ________________________________ บุคคลที:ได้รับการเสนอชื:อ 

       (________________________________) 

 วันที: _______________________________ 


