การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ ารับการแต่ งตั้งเป็ น
กรรมการบริษทั สํ าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทมัน่ ใจได้ วา่ สิทธิของตนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
ที่ผ่านมาบริ ษัทกําหนดให้ มี
กรรมการอิสระทําหน้ าที่ดแู ลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ให้ ถกู จํากัดและเป็ นผู้รับฟั งข้ อเสนอแนะ หรื อความคิดเห็น
โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้ อร้ องเรี ยน ข้ อซักถามในเรื่ องต่างๆได้ โดยผ่านทาง
E-Mail address ของบริ ษัท คือ support@solartron.co.th
นอกจากนันบริ
้ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
พิจารณาเข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท โดยกําหนดว่า ผู้ถือหุ้นที่มสี ิทธิเสนอเรื่ อง ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อ
หลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละห้ าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด ของบริ ษัท โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่ องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ดังนี ้
1. เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
หากเรื่ องใดที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่ามีความสําคัญ และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทก็จะบรรจุเป็ นวาระการประชุม โดย
ในกรณีที่บรรจุเป็ นวาระการประชุมบริ ษัทจะแจ้ งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กําหนดโดยผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ในกรณีที่
คณะกรรมการบริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะชี ้แจงเหตุผลให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
ทราบ
บริ ษัทจะไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอมาในกรณีตอ่ ไปนี ้
1. ผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ข้างต้ น
2. เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท และข้ อเท็จจริ งที่กล่าวอ้ างโดยผู้ถือหุ้นมิได้
แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่ องดังกล่าว
3. เป็ นเรื่ องที่อยู่นอกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการ
4. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้ บริ ษัทปฏิเสธไม่รับเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
2. เสนอชื่ อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทโดยคณะกรรมการบริ ษัทจะเป็ นผู้
พิจารณาก่อนและเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
การนําส่งแบบเสนอ ให้ บริ ษัท ผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อกําหนดข้ างต้ นสามารถนําส่ง

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี และ/หรื อ แบบเสนอบุคคลเข้ ารับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของ
บริษทั พร้ อมด้ วย แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษทั มายัง
คุณปั ทมา วงษ์ ถ้วยทอง
บริ ษัท โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชัน้ 16
ซอยสุขมุ วิท 71 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : +66 (0) 2392 0224
โทรสาร : +66 (0) 2381 2971
สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560 ซึง่ จะจัดขึ ้นภายในเดือนเมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อกําหนดโปรดนําส่งแบบเสนอ ภายในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป

บริษทั โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2560
วันที่ ___________________
ชื่ อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ____________________________________
ที่อยู่____________________________________________
______________________________________________
โทรศัพท์ ___________________ โทรสาร ___________________
E-mail Address ______________________________
จํานวนหุ้นที่ถือครอง ______________________________
จํานวนปี ที่ถือครอง ______________________________
วาระที่ขอเสนอ__________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
วัตถุประสงค์ / เหตุผล
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ลงชื่อ______________________________ผู้ถือหุ้น
(_____________________________)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานต่ อไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรั พย์ ได้ แก่ สําเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทย หรื อ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่ างประเทศ) พร้ อมรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง
1.3 ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรั บรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุ มผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ” และลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐาน แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

บริษทั โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน)
แบบเสนอบุคคลเข้ ารับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษทั
วันที่ ___________________
ชื่ อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________
ที่อยู่_______________________________________________
_________________________________________________
โทรศัพท์ ____________________ โทรสาร ____________________
E-mail Address ___________________________
จํานวนหุ้นที่ถือครอง ______________________________
จํานวนปี ที่ถือครอง ______________________________
ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอเสนอชื่ อ
(นาย / นาง / นางสาว) ______________________________________
เข้ ารั บการพิจารณาแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการ บริษัท โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่ าวซึ่ง
เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัตเิ หมาะสม และไม่ มีลักษณะต้ องห้ าม ให้ ความยินยอม และรั บรองว่ าข้ อความที่แจ้ ง
ไว้ ใน “แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ย่ นื มา
พร้ อมนีถ้ ูกต้ อง
และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ______________________________ผู้ถือหุ้น
(_____________________________)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้ องแนบหลักฐานต่ อไปนี ้
1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรั พย์ ได้ แก่ สําเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศ
ไทยหรื อ บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
1.2 ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา จะต้ องแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่ างประเทศ) พร้ อมรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง
1.3 ในกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรั บรองนิตบิ ุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่ างชาติ) ของกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมรั บรองสําเนาถูกต้ อง
2. กรณีผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ ารั บการแต่ งตัง้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ ารั บการแต่ งตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษัท” และลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน แล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกัน

บริษทั โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน)
แบบข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการแต่ งตั้งเป็ นกรรมการของบริษทั
1. ชื่อ - นามสกุล
ภาษาไทย _________________ (นามสกุลเดิม ___________________ )
ภาษาอังกฤษ _________________________________________
2. วันเดือนปี เกิด _________________ ปั จจุบันอายุ __________ ปี
3. สัญชาติ _________________
4. สถานภาพ О โสด О สมรส О หย่ า О หม้ าย
(1) คู่สมรสชื่อ _________________ (นามสกุลเดิม _________________)
(2) จํานวนบุตร_________________ คน
4.1 ชื่อ - นามสกุล __________________ เกิด พ.ศ. ______________
สถานที่ทาํ งาน __________________________________________
ตําแหน่ ง ____________________________________________
4.2 ชื่อ - นามสกุล _____________________ เกิด พ.ศ. ______________
สถานที่ทาํ งาน __________________________________________
ตําแหน่ ง ____________________________________________
4.3 ชื่อ - นามสกุล _____________________ เกิด พ.ศ. ______________
สถานที่ทาํ งาน __________________________________________
ตําแหน่ ง ____________________________________________
5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่ _____________ ตรอก / ซอย ____________ ถนน ___________
ตําบล / แขวง ___________________ อําเภอ / เขต ________________
จังหวัด _______________________ โทรศัพท์ ________________
โทรสาร _______________________ e-mail ________________
(2) สถานที่ทาํ งาน
เลขที่ _____________ ตรอก / ซอย ____________ ถนน __________
ตําบล / แขวง __________________ อําเภอ / เขต ________________
จังหวัด _______________________ โทรศัพท์ ________________
โทรสาร _______________________ e-mail ________________

6. คุณสมบัตติ ามวิชาชีพ
(1) คุณวุฒทิ างการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)
สถาบัน
คุณวุฒแิ ละสาขาวิชาเอก
ปี ที่สําเร็จ
_____________ _________________ _________________
_____________ _________________ _________________
_____________ _________________ _________________
(2) หลักสูตรการฝึ กอบรมหรื อ สัมมนา ที่เกี่ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
สถาบันที่จัดหลักสูตร
ปี ที่เข้ าร่ วม
_____________ _________________ __________________
_____________ _________________ __________________
_____________ _________________ __________________
7. ประสบการณ์ การทํางาน
ปี พ.ศ. -พ.ศ.
สถานที่ทาํ งาน
ประเภทธุรกิจ
ตําแหน่ งงาน
_______ _____________ _____________ ______________
_______ _____________ _____________ ______________
_______ _____________ _____________ ______________
_______ _____________ _____________ ______________
_______ _____________ _____________ ______________
_______ _____________ _____________ ______________
8. การถือหุ้นในบริษัท โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ _______(วันที่ได้ รับการเสนอชื่อ)หุ้น
สามัญ ____________________ หุ้น
8.1 การถือหุ้นใน บริษัท โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน) ของบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
8.1.1 คู่สมรส
หุ้นสามัญ _________________ หุ้น
8.1.2 บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
(1) ________________ หุ้นสามัญ _________________ หุ้น
(2) ________________ หุ้นสามัญ _________________ หุ้น
(3) ________________ หุ้นสามัญ _________________ หุ้น

9. ประวัตกิ ารฟ้ องร้ อง หรื อ ถูกฟ้ องร้ องดําเนินคดี (เว้ นแต่ ความผิดลหุโทษ)
ศาล
สถานะ
คดี
ข้ อหาหรื อฐานะ
(โจทก์ /จําเลย (แพ่ ง / อาญา/ล้ มละลาย) ความผิด

ทุนทรั พย์ ผลคดี

/ผู้ร้อง )

________ ________ ________ ________ ________ _____
________ ________ ________ ________ ________ _____
________ ________ ________ ________ ________ _____
10. การมีส่วนได้ เสียทางตรงและทางอ้ อมในบริษัท โซลาร์ ตรอน จํากัด (มหาชน) บริษัทย่ อย บริษัท
ร่ วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
11. การถือหุ้นหรื อเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม บริษัทที่เกี่ยวข้ องของบริษัท โซลาร์ ตรอน
จํากัด (มหาชน) (ในกรณีท่ มี ีการถือหุ้นโปรดระบุช่ อื บริษัท จํานวนหุ้นที่ถือคิดเป็ นร้ อยละของทุนจดทะเบียน
และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่ าเป็ นบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน หรื อในกรณีท่ เี ป็ น
กรรมการโปรดระบุช่ ือบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็ นกรรมการว่ าเป็ นบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม หรื อ
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน)
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
ข้ าพเจ้ า (นาย/ นาง/ นางสาว/) _________________________________
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารั บการพิจารณาเพื่อดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท ขอรั บรองว่ า
รายละเอียดในแบบ
ประวัตขิ ้ างต้ นนีถ้ ูกต้ องครบถ้ วน และเอกสารประกอบที่ย่ นื มาพร้ อมนีเ้ ป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ_____________________ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
( ____________________ )
วันที่ ____________________

