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รายงานการประชุมใหญ่วสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

 
ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษทั โซลาร์ตรอน 

จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้ น  16  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ                 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
 
กรรมการทีเ่ข้าประชุม 
 
1 คุณเชิดพงษ ์ สิริวชิช์ ประธานกรรมการ 
2 คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษทั 
3 คุณไววทิย ์ อุทยัเฉลิม กรรมการ 
4 คุณรวฐิา พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผูรั้บ

มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
5 พลเอกภูดิศ  ทตัติยโชติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูรั้บมอบฉนัทะ

ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
6 คุณธานี เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูรั้บมอบฉนัทะ

ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 
ทีป่รึกษากฎหมาย และทีป่รึกษาทางการเงินทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 
1. 
 

คุณสมเกียรติ 
 

เรืองสุรเกียรติ 
 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิศ 
- แอนด ์แอสโซซิ-เอทส์ จ ากดั 

 
ก่อนเร่ิมการประชุม 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ในฐานะประธานกรรมการบริษัท 
มอบหมายให้ คุณปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง  เลขานุการบริษทัด าเนินการประชุม โดยช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึง
วิธีการในการลงคะแนนวา่ การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนท่ี
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บริษทัฯ ไดแ้จกให้แลว้ส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ียนืประจ าอยู ่เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งเก็บใบลงคะแนนของท่าน
ผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้  าหนดไว ้โดย
เม่ือท่านผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้
เจา้หน้าท่ีจะไดเ้ก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมิไดส่้งใบลงคะแนน บริษทัฯ จะ
ถือวา่ผูถื้อหุ้นท่านนั้นเห็นดว้ยตามมติท่ีน าเสนอในวาระการประชุมนั้น ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน จะ
ถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ใหเ้ป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแลว้ หากผูถื้อหุ้น
ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุช่ือ เพื่อจะได้บนัทึกรายงานการ
ประชุมไดถู้กตอ้ง 
 
เร่ิมการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผูถื้อหุ้น แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วม
ประชุม  

เลขานุการบริษทั ฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  
 
ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและดว้ยการมอบฉนัทะรวม 53 ราย 
นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้ 235,288,497 หุน้  
หรือเท่ากบัร้อยละ แลว้ทั้งหมดของบริษทั 43.24 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายได ้
(หุน้ของบริษทัท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้มีจ านวนทั้งส้ิน 544,124,723 หุน้) 
 

 ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกนัด าเนินการประชุม โดย  
เร่ิมเขา้สู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี  
 
วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2564 
 

   เลขานุการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
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มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
 
วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 816,187,084 บาท จากเดิม 544,124,723 บาท  
เป็นจ านวน 1,360,311,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่จ านวน 816,187,084 หุ้น มูล 
ค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัคร้ังน้ีเพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้กบับริษทั ซ่ึงจะท าให้บริษทัมีเงินทุนหมุนเวยีน
เพียงพอต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อใหบ้ริษทัเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

   เลขานุการบริษทัฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษทั จ านวน 816,187,084.00 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ  านวน 1,360,311,807.00 บาท โดยการออก
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 816,187,084 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้1.00 บาท  เพื่อ ( ก ) เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่จดัสรรให้ผูถื้อหุ้นท่ีจะท าให้บริษทัฯ มีหนา้ท่ี
ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) และ (ข) เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัท่ีบริษทัจะออกและจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและได้รับ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในคร้ังน้ีโดยไม่คิดมูลค่า 
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F-53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 รวมทั้งพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,360,311,807.00 บาท (หน่ึงพนัสามร้อยหกสิบลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนั
แปดร้อยเจ็ดบาท) 

แบ่งออกเป็น 1,360,311,807 หุน้ ( หน่ึงพนัสามร้อยหกสิบลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อยเจ็ดหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ   1.00 บาท               (                                              หน่ึงบาท                                                 ) 
โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 1,360,311,807 หุ้น ( หน่ึงพนัสามร้อยหกสิบลา้นสามแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อยเจ็ดหุน้ ) 
หุน้บุริมสิทธิ      -             หุ้น (                                                                                                                   ) 

 
นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการเป็นผูพ้ิจารณา 

ก าหนด หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไขของการจดัสรร และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร 
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามญั เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของ



หนา้ 4 ของจ านวน 8 หนา้ 

  

บริษทั ตามท่ีจ าเป็น และสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียว หรือเป็น
คราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซ้ือ ราคาท่ีเสนอขาย วิธีการช าระเงิน การก าหนดและแกไ้ข
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืนใด เก่ียวกบัการจอง การจดัสรร เป็นตน้ รวมถึงลงนามในเอกสาร หรือค าขออนุญาต
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือหลกัฐานท่ีจ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และยื่นค าขอ
อนุญาตเอกสาร หรือหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการใดๆซ่ึงรวมถึง
แต่ไม่จ  ากดัเพียง การน าหุ้นเพิ่มทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัขา้งตน้ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป และการแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอ่ืน ท่ีมีความเหมาะสม เป็นผูรั้บมอบอ านาจ
ช่วง ในการด าเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม   เลขานุการบริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลง
มติในวาระน้ี   เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี 

เห็นดว้ย 235,288,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 123 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00005 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 235,288,597 คะแนน ซ่ึงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จ านวนรวม

ไม่เกนิ 272,062,361 หน่วย 
   เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมถึงการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั

ของบริษทั จ านวนรวมไม่เกิน 272,062,361 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุน้เพิ่ม
ทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัองบริษทัคร้ังท่ี 1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-
W1) จ านวนไม่เกิน 272,062,361 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีจองซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนท่ีออก
และเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (PPO)  ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบส าคญั
แสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) และในกรณีท่ีมีเศษเกิดข้ึนจาก
การค านวณ ใหปั้ดเศษดงักล่าวทิ้ง โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะมีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออก และมีราคา
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ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเท่ากบั 2 บาทต่อหุ้น  เท่ากบั 2.00 บาทต่อหุ้น โดยใช้สิทธิคร้ังแรกวนัท่ี 29 มิถุนายน 2565 
และใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2 วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2566 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมติัให้เสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัพิจารณาอนุมติัการมอบหมาย
ให้ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  เป็นผูพ้ิจารณาก าหนด แกไ้ข เพิ่มเติมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี
จ  าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและด าเนินการต่างๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการด าเนินการขออนุญาตต่อหนวยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแต่งตั้ งและ
มอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมเป็นผูรั้บมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการขา้งตน้ 

   เลขานุการบริษทัฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั จ านวนรวมไม่เกิน 272,062,361 หน่วย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็น 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม   เลขานุการบริษทัฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม

ลงมติในวาระน้ี   เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
 

เห็นดว้ย 235,288,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 235,288,597  คะแนน ซ่ึงเป็นเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที ่4 พจิารณาการจัดสรรหุ้นเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 816,187,084 หุ้น 

   เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมถึงการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 816,187,084 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
4.1 จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 544,124,723 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้ (PPO) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

4.1.1 เสนอขายในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหม่ ในราคาเสนอ ขายหุน้ละ 1 บาท  
4.1.2 เศษของหุน้ใด ๆ จากการจดัสรรใหปั้ดทิ้ง 
4.1.3 ผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนท่ีก าหนดได ้

(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
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ทุนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้น
แลว้เท่านั้น โดยการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรร 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมประสงคจ์ะจองซ้ือ
เกินสิทธิ บริษทั จะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละ
รายตามสัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิต่อจ านวนหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ 

หากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิขา้งตน้ ส่งผลให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนเกินกวา่สิทธิรายใด
มีหน้าท่ีตอ้งท าค าเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูถื้อหุน้ดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

4.1.4 ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี 
บริษทัจะขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังถดัไป 

4.1.5 ก าหนดให้วนัท่ี 28 ตุลาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพิ่ม
ทุน (Record Date) โดยก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือและการช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสัดส่วนระหวา่งวนัท่ี 13 ถึง 17 ธนัวาคม 2564 

4.1.6 อยา่งไรก็ตาม สิทธิของผูถื้อหุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ยงัไม่แน่นอนและข้ึนอยู่กบั
การอนุมติัโดยท่ีประชุมวสิามญั 

4.1.7 นอกจากน้ี ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ขา้งตน้ (PPO) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีการจองซ้ืออาจ
ส่งผลเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง
ประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนนาดา (6) ฝร่ังเศส (7) เยอรมนั (8) 
อินเดีย ( 9 ) อิตาลี   ( 10 ) ญ่ี ปุ่น (  11  ) จอร์แดน ( 12 ) พม่า ( 13 ) ลักเซมเบิร์ก ( 14 ) มาเลเซีย  ( 15  ) 
นอร์เวย ์  (  16 ) รัสเซีย  (  17  ) สวเีดน ( 18 )  สวสิเซอร์แลนด์  (19) ไตห้วนั  ( 20 ) เนเธอร์แลนด์ ( 21) จีน ( 
22 ) ฟิ ลิปปินส์    ( 23 ) เกาหลีใต้  ( 24  ) สหราชอาณาจักร   (  25 ) ตรินิแดดและโตเบโก   ( 26 ) 
สหรัฐอเมริกา  ( 27 ) สิงคโปร์ และ (28)  ฮ่องกง (รวมเรียกว่า” ประเทศท่ีถูกจ ากดัสิทธิ”) และบริษทัจะ
สงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายช่ือประเทศท่ีถูกจ ากดัสิทธิใน
การจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพิ่มเติม ซ่ึงจะเป็นผลให้บริษทัตอ้งมีภาระหน้าท่ีในการด าเนินการใดๆ 
เพิ่มเติมไปจากท่ีตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย เป็นตน้ โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั 
(www.solartron.co.th) และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) ให้ทราบอีกคร้ังภายในระยะเวลาก่อนวนั
จองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
4.2 จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1”) ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามท่ีไดอ้นุมติัในวาระท่ี 3 
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   นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุมวิสามญัพิจารณาอนุมติั
มอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขของ
การจดัสรร และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน และการออก
หุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระเวลาการใช้สิทธิ
จองซ้ือ ราคาท่ีเสนอขายวิธีการช าระเงิน การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืนใดเก่ียวกบัการ
จอง การจดัสรร เป็นตน้ รวมถึงลงนามในเอกสารหรือค าขอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือหลกัฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงการติดต่อและยื่นค าขออนุญาต เอกสาร หรือหลกัฐานต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการน าหุ้น
เพิ่มทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ต่อไป และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมเป็นผูรั้บมอบอ านาจช่วงใน
การด าเนินการต่างๆ ขา้งตน้ ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F 53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4 

   เลขานุการบริษทัฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของบริษทั จ านวนรวมไม่เกิน 816,187,084 หน่วย 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็น 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม   เลขานุการบริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุม

ลงมติในวาระน้ี   เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  
 

เห็นดว้ย 235,293,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ ดว้ยคะแนน 235,293,597 คะแนน ซ่ึง
เป็นเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 



หนา้ 8 ของจ านวน 8 หนา้ 

  

วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   เลขานุการบริษทัฯ แถลงวา่ ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.

๒๕๓๕ (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัด
ประชุมอีกได ้คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมคร้ังน้ี 

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ก าหนดวา่ ท่ีประชุม สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนั
เฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหน้าเพื่อความเป็นธรรมกบัผูอ่ื้นทั้งหมดโดยรวมท่ีไดรั้บแจง้การนัดประชุม
แลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะเสนอวาระเพิ่มเติม  
 

 ประธานฯ แถลงว่า การประชุมไดด้ าเนินการจบระเบียบวาระ และเม่ือไดส้อบถามท่ีประชุมแลว้ 
ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุก
ท่าน และกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 
 

 
ลงช่ือ 

  

 (นายเชิดพงษ ์ สิริวชิช์) 
ประธานกรรมการ และ ประธานท่ีประชุม 

 

 
 

ลงช่ือ 

 

 

 

 (นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง) 
เลขานุการบริษทั และ ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 


