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ท่ี  เอส.พี.0310/2562           วันท่ี 14 มีนาคม 2562 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 วันท่ี 30 เมษายน 2561 

2. รายงานประจาํปี 2561 ในรปูแบบ QR CODE และสรปุขอ้มลูทางการเงนิจากรายงานประจาํปี 2561 

3. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้ับการเสนอชือ่ใหด้าํรงตาํแหนง่กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

4. หนังสือมอบฉันทะและขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ 

5.  ขอ้มลูและประวัติของผูส้อบบัญชขีองบริษทั ประจาํปี 2562 

6. รายละเอียดขอ้กาํหนดการเพิ่มทนุของบริษทัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

7. เงือ่นไขการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ 

8. ขอ้บังคบัของบริษทัท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  

9. แบบฟอรม์ลงทะเบียนการประชมุ 

10.แผนท่ีสถานท่ีประชมุ  

  

ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2562 ใน       

วนัศกุรท่ี์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ  หอ้งกระดงังา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรงุเทพ เลขท่ี 92 

ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : การประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 โดยไดม้ีการ
จดัทาํรายงานการประชมุภายใน 14 วัน นับแต่วันประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซดข์องบริษทัฯ (www.solartron.co.th)  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชมุผูถื้อหุน้เห็นควรรับรองรายงานการประชมุ
ฉบับดงักลา่ว โดยรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 1 

การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัประจําปี 2561 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : บริษัทไดส้รปุผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 
2561 ซ่ึงปรากฏในรายงานประจาํปี 2561  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามัญผูถื้อหุน้รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทและ

รายงานประจาํปี 2561 เห็นว่าถกูตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ ซ่ึงบริษัทไดส้รปุขอ้มลูทางการเงินในรอบปี 2561 ตาม

รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 2 

การลงมติ  :  วาระนี้ไมต่อ้งลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อห ุน้รับทราบ 

 

 

http://www.solartron.co.th/
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

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

งบแสดงฐานะการเงนิ และ งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชปีระจาํปี ส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ สรปุสาระสาํคัญไดด้งันี้ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
หนว่ย :  บาท 

รายการตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยร์วม                           2,720,778,226                        3,433,277,162  

หนี้สินรวม                           1,191,476,479                        1,552,465,191  

สว่นของผูถื้อหุน้                           1,529,301,747                        1,880,811,971  

รายไดร้วม                             723,030,088                        1,154,222,088  

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงนิได ้ (387,472,759) (217,074,109) 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (350,515,815) (179,312,764) 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่ห ุน้ (0.64) (0.33) 
 

งบการเงินรวม 

  
หนว่ย :  บาท 

รายการตามงบการเงินรวม ณ 31 ธนัวาคม 2561 ณ 31 ธนัวาคม 2560 

สินทรัพยร์วม                           2,974,228,520                        3,735,892,440  

หนี้สินรวม                           1,496,194,660                        1,900,372,473  

สว่นของผูถื้อหุน้                           1,478,033,860                        1,835,519,967  

รายไดร้วม                             702,730,422                           968,402,292  

กาํไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงนิได ้ (416,225,442) (452,509,402) 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (383,321,105) (417,421,476) 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิตอ่ห ุน้ (0.70) (0.77) 
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โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในสาํเนางบการเงนิ (ส่ิงท่ีสง่มาดว้ยลาํดบัท่ี 2) ซ่ึงไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้
พรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุในครั้งนี้  

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จดังกล่าว ซ่ึงเป็นการรายงานถึงกิจกรรม
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในรอบปีบัญชท่ีีผา่นมา ท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ 

การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท หากไม่กระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ 
อยา่งมีนยัสาํคญั กาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลสงูสดุไม่เกินรอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลังหักสาํรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากในปี 2561 ผล
ประกอบการ สาํหรับงบการเงนิรวม ของบริษทัขาดทนุจึงไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได ้ประกอบกับบริษัทไดจ้ัดสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย
ไวค้รบแลว้ บริษทัฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุไมจ่ดัสรรกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเพิ่มเติม  

 

ตารางดงัตอ่ไปนี้แสดงขอ้มลูเปรียบเทียบกาํไรสทุธิและอตัราการจ่ายเงนิปันผลของปีท่ีผา่นมา 
 
 

ลําดบั รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

  จากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ปีท่ีเสนอ)     

1 กาํไร(ขาดทนุ) สทุธิ (ลา้นบาท) (350.52) (179.31) 44.52 

2 กาํไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พื้นฐาน(บาท:หุน้) (0.64) (0.33) 0.08 

3 สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล(รอ้ยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 

4 เงนิปันผลจ่ายประจาํปีตอ่ห ุน้(บาท:หุน้สามญั) 0.000 0.000 0.000 

5 จาํนวนเงนิปันผลท่ีจา่ยเป็นเงนิ(ลา้นบาท)                     -                        -                         -    

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแจง้ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานใน

รอบปี 2561 

การลงมติ  : วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุติัเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 18 กาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งตาม
วาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี อตัราหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
ครั้งนี้มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและเขา้ใหม ่ดงัรายนามตอ่ไปนี้   

1. กรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่  จาํนวน  3  ทา่น  ไดแ้ก่ 

 1)  นายเชดิพงษ ์         สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั   

 2)  นางรวิฐา        พงศน์ชุติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 3)  นายสชุาติ        ไตรศิริเวทวัฒน ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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2. แตง่ตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหนง่กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึ่ง จาํนวน  2  ทา่น  ไดแ้ก ่ 

1)  นายเชดิพงษ ์         สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั   

2)  นางรวิฐา       พงศน์ชุติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 3.   แตง่ตัง้กรรมการใหม่เขา้ดาํรงตาํแหนง่ ไดแ้ก่ 

1)  นายธานี     เต็มบญุศักด์ิ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 
ตั้งแต่วันท่ี 20 ธันวาคม 2561 โดยกาํหนดหลักเกณฑใ์หผู้ถื้อห ุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษทัฯ เป็นการลว่งหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สาํหรับการประชมุ
ในครั้งนี้ไมม่ีผูถื้อห ุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่บคุคลมายงับริษทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเป็น
ประโยชนส์งูสดุแกก่ารดาํเนินงานของบริษทั ตามองคป์ระกอบของกรรมการ ประกอบกับคณุสมบัติ ความร ูค้วามสามารถ ประสบการณ ์
ความเชี่ยวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน ท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง และเสนอผูท้รงคณุวฒิุจากภายนอก อีก 1 ทา่นเป็นกรรมการใหมต่ามองคป์ระกอบของกรรมการบริษทั 

ดงัรายละเอียดประวัติผลงานของทัง้ 3 ทา่น ตามส่ิงท่ีแนบมาดว้ย 3  

1)  นายเชดิพงษ ์         สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั   

2)  นางรวิฐา       พงศน์ชุติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3)  นายธานี     เต็มบญุศักด์ิ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรอนมุัติแต่งตั้งบคุคลเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการท่ีครบวาระ 
จาํนวน 2 ทา่น ไดแ้ก ่1)  นายเชดิพงษ ์สิริวิชช ์   2) นางรวิฐา  พงศน์ชุิต  และเสนอผูท้รงคณุวฒิุจากภายนอกอีก 1 ท่าน เป็นกรรมการ
ใหมไ่ดแ้ก ่ นายธาน ี    เต็มบญุศักด์ิ    โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาคณุสมบัติแลว้ว่าเป็นผูม้ีความร ู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนี้ไม่ไดอ้อกเสียง
ลงคะแนน 

การลงมติ  :  การเลือกตัง้กรรมการบริษทัตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

 ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : บริษทัฯ มีนโยบายจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการท่ีจงูใจกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมและรักษา
กรรมการท่ีมีคณุภาพใหอ้ยู่กับบริษัทตลอดไป ซ่ึงการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุเพื่อขออนมุตัิใหม้ีการปรับปรงุค่าตอบแทนกรรมการใหม่ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเดิมของ
บริษทัใน ปี 2562 และปี 2561, ปี 2560 ท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 5 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 
 

 

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใหไ้ดร้ับค่าตอบแทนสงูกว่ากรรมการอตัรารอ้ยละ 20  และค่าตอบแทนอ่ืนๆ รวมเงินไม่เกิน 
4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนุมัติกําหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนเสนอ 

การลงมติ  :  สาํหรับการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการนั้นจะตอ้งผา่นมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทน 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชมุสามัญผูถื้อหุน้
แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททกุปี และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึง
กาํหนดใหบ้ริษัทท่ีออกหลักทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจ์ัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี (auditor rotation) หาก
ผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแลว้หา้รอบปีบัญชีติดต่อกันโดย
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายใหม่ได ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผูส้อบ
บัญช ีรวมถึงคา่ตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนมุตัิแตง่ตัง้ นางสาวชวนา  วิวัฒนพ์นชาติ ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4712 
หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้อบบัญชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9589 จากบริษทั สาํนกังานปิติเสวี จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับปี 2562 ทั้งนี้ ผูส้อบบัญชีดังกล่าว
ไม่มีความสัมพันธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับบคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาํหนดค่า
สอบบัญชงีบการเงินประจาํปี 2562 โดยกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / 
บริษทัยอ่ย 2,100,000 บาท) 

ค่าสอบบัญชีสาํหรับรายงานของผูส้อบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคาํขอใชสิ้ทธิและ
ประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลสาํหรับปีส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บัตรสง่เสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท)  

โดยมีรายละเอียดดงันี้ 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนต่อเดือน  

(บาท/คน) 

ค่าเบ้ียประชมุ  

(บาท/คน/ครัง้) 

อตัราใหม่ อตัราเดิม อตัราใหม่ อตัราเดิม 

2562 2561 2560 2562 2561 2560 

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 6 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

ลําดับ บริษัท
ค่าสอบบัญชี     

 ปี 2560

รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะรวมไตรมาสละ รวม 3 ไตรมาส งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะ
PACKAGE รวม

1 บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) 1,700,000.00   100,000.00    220,000.00    320,000.00    960,000.00      180,000.00    560,000.00      -               740,000.00        1,700,000.00       

2 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จํากัด 280,000.00      -               45,000.00      45,000.00      135,000.00      -               145,000.00      -               145,000.00        280,000.00         

3 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด 390,000.00      -               60,000.00      60,000.00      180,000.00      -               210,000.00      -               210,000.00        390,000.00         

4 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จํากัด 410,000.00      -               62,000.00      62,000.00      186,000.00      -               224,000.00      -               224,000.00        410,000.00         

5 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จํากัด 300,000.00      -               50,000.00      50,000.00      150,000.00      -               150,000.00      -               150,000.00        300,000.00         

6 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จํากัด 400,000.00      -               60,000.00      60,000.00      180,000.00      -               220,000.00      -               220,000.00        400,000.00         

7 กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที 320,000.00      -               35,000.00      35,000.00      105,000.00      -               105,000.00      110,000.00    215,000.00        320,000.00         

3,800,000.00   100,000.00    532,000.00    632,000.00    1,896,000.00   180,000.00    1,614,000.00   110,000.00    1,904,000.00     3,800,000.00       

ค่าสอบบัญชีปี 2562

ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีประจําปี

 

สาํหรับผูส้อบบัญชีรับอนญุาตของบริษัทฯในปี 2561และปี 2562  ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตท่ีลงนามไดแ้ก่นางสาววันเพ็ญ อุ่น
เรือน  ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  7750 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้  นางสาวชวนา  วิวัฒนพ์นชาติ  ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4712  หรือนางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  ผูส้อบบัญชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  7750  หรือนางสาวพรทิพย ์อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9589 จากบริษัท  
สาํนกังานปิติเสวี  จาํกดั  เป็นผูส้อบบัญชขีองบริษทัสาํหรับปี  2562 

โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีรวม 3,800,000 บาท (แยกเป็นบริษัทฯ : 1,700,000 บาท / บริษัทย่อย 
2,100,000 บาท)  คา่สอบบัญชสีาํหรับรายงานของผูส้อบบัญชใีนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบคาํขอใช ้
สิทธิและประโยชน์ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลสําหรับปีส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บัตรส่งเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท) โดยมี
รายละเอียดดงันี้ 

ลําดับ บริษัท
ค่าสอบบัญชี     

 ปี 2560

รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะรวมไตรมาสละ รวม 3 ไตรมาส งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะ
PACKAGE รวม

1 บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) 1,700,000.00   100,000.00    220,000.00    320,000.00    960,000.00      180,000.00    560,000.00      -               740,000.00        1,700,000.00       

2 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 1 จํากัด 280,000.00      -               45,000.00      45,000.00      135,000.00      -               145,000.00      -               145,000.00        280,000.00         

3 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 2 จํากัด 390,000.00      -               60,000.00      60,000.00      180,000.00      -               210,000.00      -               210,000.00        390,000.00         

4 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 3 จํากัด 410,000.00      -               62,000.00      62,000.00      186,000.00      -               224,000.00      -               224,000.00        410,000.00         

5 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 4 จํากัด 300,000.00      -               50,000.00      50,000.00      150,000.00      -               150,000.00      -               150,000.00        300,000.00         

6 บริษัท โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จํากัด 400,000.00      -               60,000.00      60,000.00      180,000.00      -               220,000.00      -               220,000.00        400,000.00         

7 กิจการร่วมค้า เอส แอล ที ที 320,000.00      -               35,000.00      35,000.00      105,000.00      -               105,000.00      110,000.00    215,000.00        320,000.00         

3,800,000.00   100,000.00    532,000.00    632,000.00    1,896,000.00   180,000.00    1,614,000.00   110,000.00    1,904,000.00     3,800,000.00       

ค่าสอบบัญชีปี 2562

ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีประจําปี

 

โดยมีรายละเอียดประวัติของผูส้อบบัญชีตามส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 5 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรห ุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิทัแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดย

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

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

 

             



หนา้ 7 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป 
(General Mandate) จาํนวน 326,473,000 หุน้มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 326,473,000 บาท โดยมีรายละเอียดการ
จดัสรรดงันี ้

1) จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจาํนวนไมเ่กิน 163,237,000 ห ุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้เดิมของบริษทัตามสดัสว่นการถือ
หุน้ท่ีแตล่ะคนถืออยู่ 

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

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบคุคลท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอาํนาจพิจารณาเสนอ

ขายหุน้สามัญเพ่ิมทนุของบริษัท ในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายใหบ้คุคลใดก่อนหรือใหท้กุกลุ่มบคุคลรวมกันในคราว

เดียวกันก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้

สามัญเพิ่มทนุดังกล่าว โดยการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุดังกล่าวใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในวันท่ีบริษัทจัดประชมุสามัญผูถื้อหุน้

ประจาํปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แลว้แต่วันใดจะถึง

กอ่น 

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

รอ้ยละ 30 ของทนุชาํระแลว้ ณ วันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเ้พิ่มทนุ ซ่ึงมีจาํนวนรวมกนัไมเ่กิน  163,237,000 ห ุน้ และหากจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทนุโดยวิธีการเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนทัว่ไป(2) หรือบคุคลในวงจาํกดั(3) ทนุชาํระแลว้ในสว่นท่ีเพิ่มตอ้งไมเ่กินกว่ารอ้ยละ 20 

ของทนุชาํระแลว้ ณ วันท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติใหเ้พิ่มทนุซ่ึงเป็นจาํนวนไมเ่กิน 108,824,000 ห ุน้ 

การลงมติ  : สาํหรับการพิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

นั้นจะตอ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิทัจากเดิม  870,597,723 บาท เป็น 544,124,723 

บาท โดยวิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ เตรยีมไวร้องรบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน แบบ

มอบอํานาจทัว่ไป(General Mandate) ของบรษิทัฯ จํานวน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท 

รวมเป็นจํานวน  326,473,000  บาท ท่ีเคยออกไวเ้ม่ือการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้เม่ือปี 2561 และแกไ้ข

หนงัสือบรคิณหส์นธิของ บรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุ

จดทะเบียน 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามมติท่ีประชมุสามัญผูถื้อหุน้สาํหรับปี 2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 มีการอนมุัติเพิ่มทนุจดทะเบียน
แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate ) จาํนวน 326,473,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 326,473,000 บาท 
แตเ่นื่องจากทางบริษทัฯ ยงัไมไ่ดใ้ชก้ารเพิ่มทนุดงักลา่ว  

คณะกรรมการจึงขอเสนออนมุัติลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 326,473,000 บาท ตามท่ีไดร้ับการอนมุัติเพิ่มทนุแบบมอบ
อํานาจทัว่ไป(General Mandate)โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจํานวน 326,473,000 หุน้ ออก คงเหลือทนุจดทะเบียน 
544,124,723 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 544,124,723 บาท และขอแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณฑส์นธิ ขอ้ 4 
ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี ้

 
ขอ้ 4.   ทนุจดทะเบียน จาํนวน  544,124,723 บาท (หา้รอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามบาทถว้น) 
           แบ่งออกเป็น              544,124,723 ห ุน้   (หา้รอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามหุน้) 
           มลูคา่ห ุน้ละ               1 บาท             (หนึ่งบาท) 
           โดยแยกออกเป็น 
           ห ุน้สามญั                 544,124,723 ห ุน้    (หา้รอ้ยส่ีสิบส่ีลา้นหนึ่งแสนสองหมื่นส่ีพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามหุน้)  
           ห ุน้บริุมสิทธิ               -  ห ุน้      ( - )   ห ุน้ 

 
 
 



หนา้ 8 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน  
326,473,000 บาท ตามท่ีไดร้ับการอนมุัติเพิ่มทนุแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) โดยวิธีการตดัหุน้สามัญจดทะเบียนจาํนวน 
326,473,000 หุน้ ออก คงเหลือทนุจดทะเบียนจาํนวน 544,124,723 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 544,124,723 
บาท และขอแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าว โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการของบริษทัไปดาํเนินการขา้งตน้ 

 
การลงมติ  :  สาํหรับการพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทลดทนุจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท

นั้นจะตอ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

วาระท่ี 10 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 : สืบเนื่องจากการเสนอขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทัแบบมอบ
อาํนาจทัว่ไป(General Mandate)จาํนวน 326,473,000 หุน้มลูคา่ท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจาํนวน 326,473,000 บาท ตามท่ีไดม้ี
การพิจารณาในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ บริษทัฯจึงตอ้งดาํเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจาํนวน 326,473,000 บาทจากทนุจดทะเบียนเดิม 
544,124,723 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่าํนวน 870,597,723 บาท รวมทัง้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ บริคณฑส์นธิ
ของบริษทัขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยใชข้อ้ความดงัตอ่ไปนี้ 

 

ขอ้ 4.    ทนุจดทะเบียน จาํนวน 870,597,723 บาท  

(แปดรอ้ยเจ็ดสิบลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามบาทถว้น) 

   แบ่งออกเป็น             870,597,723 หุน้   

      (แปดรอ้ยเจ็ดสิบลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามหุน้) 

    มลูคา่ห ุน้ละ               1 บาท (หนึ่งบาท) 

    โดยแยกออกเป็น 

    ห ุน้สามญั                870,597,723 หุน้   

    (แปดรอ้ยเจ็ดสิบลา้นหา้แสนเกา้หมื่นเจ็ดพนัเจ็ดรอ้ยย่ีสิบสามหุน้) 

ห ุน้บริุมสิทธิ               -  ห ุน้      ( - )   ห ุน้ 

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  

 

 



หนา้ 9 ของจาํนวน 9 หนา้ 
 

 

 

 

วาระท่ี  11 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 ้
สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอ่ืนซ่ึงบรรลนุิติภาวะแลว้ หรือกรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึ่ง(นางรวิฐา พงศน์ชุติ หรือนายกิตติ ปิณฑวิรจุน)์ 
ดงัมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฎตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะท่ีไดแ้นบ
มานี้พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาทครบถว้นเรียบรอ้ย สาํหรับผูร้ับมอบฉันทะท่ีจะเขา้ร่วมประชมุตอ้งนาํเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดง
ตนในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ีแจง้ไวใ้นส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 และส่งมอบต่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ ท่ีจดุลงทะเบียนหนา้
หอ้งประชมุ กอ่นผูร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุ 

อนึ่ง บริษทัฯไดก้าํหนดใหผู้ถื้อห ุน้ท่ีมีรายชือ่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันท่ี 29 มีนาคม 2562 เป็นวันใหสิ้ทธ์ิผูถื้อห ุน้ 
(Recode Date) ในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อห ุน้ครั้งนี้  

 

หมายเหต ุเพื่อส่งเสริมและสนับสนนุใหผู้ถื้อห ุน้ทกุท่านเขา้ร่วมประชมุสามัญของผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 โดยมุ่งเนน้
การรับร ูผ้ลการดาํเนินงาน การบริหารจัดการ และธรรมาภิบาลของบริษัทฯ รวมทัง้ไดม้ีโอกาสพบปะ 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 ุ: ผูถื้อห ุน้สามารถเรียกดคูาํบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษทัไดต้ัง้แตว่ันท่ี 10 
เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

 

สาํนกังานเลขานกุารบริษทั 

โทรศัพท.์02 392 0224 

โทรสาร.02 381 2971 



 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 1 

สาํเนารายงานการประชมุใหญส่ามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ เพ่ือป้องกนัผลกระทบทางกฎหมายอนัอาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงมิไดบ้นัทึกชื่อและ

นามสกลุของผูถื้อหุน้ท่ีอภิปรายในท่ีประชมุ อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

บริษทัฯ ไดบ้นัทึกประเด็นอภปิรายท่ีสาํคญัและการชี้แจงของบริษทัฯ โดยสรปุไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อ

หุน้ ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้าํหนดแนวทางไวใ้น AGM 

Checklist 
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สิ่งที่สง่มาดว้ย 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุขอ้มลูทางการเงิน 

จากรายงานประจําปี 2561 

บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ(งบการเงนิรวม) 

 (หน่วย : ล้านบาท   ยกเว้นกาํไรสทุธิต่อหุ้น) 

 

* กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัที่ออก

อยู่ในระหวา่งปี และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของปีก่อนทีนํ่ามาเปรยีบ 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทั 2559 2560 2561 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 41.10 19.17 23.22 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,344.12 1,187.09 599.32 

สนิทรพัยร์วม 4,012.45 3,735.89 2,974.23 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม 1,821.15 1,414.57 1,156.81 

หน้ีสนิรวม 2,047.38 1,900.37 1,496.19 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 1,965.07 1,835.52 1,478.03 

ผลการดาํเนินงาน    

รายไดร้วม 1,374.92 968.40 702.73 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 1,368.56 945.56 693.17 

กาํไรขัน้ตน้ 99.97 -250.50 -248.41 

กาํไรสทุธ ิ -50.47 -417.42 -380.20 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.74 0.84 0.52 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 7.30 -26.49 -35.84 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) -3.67 -43.10 -54.10 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) -2.54 -21.97 -22.95 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) -1.35 -10.81 -11.36 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.37 0.25 0.21 

อตัราสว่นหน้ีสนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.04 1.04 1.01 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ 3.03 -2.43 -2.83 

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) -0.09 -0.77 -0.70 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ(งบการเงนิเฉพาะกจิการ) 

(หน่วย : ล้านบาทยกเว้นกาํไรสุทธิต่อหุ้น) 

 

* กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น) ด้วยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุ้นสามญัที่ออก

อยู่ในระหวา่งปี และไดป้รบัปรุงจาํนวนหุน้สามญัทีใ่ชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของปีก่อนทีนํ่ามาเปรยีบ 

 

ขอ้มลูทางการเงนิทีส่าํคญัของบรษิทั 2559 2560 2561 

สถานะทางการเงนิ    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 38.46 4.77 0.69 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวม 1,980.14 1,290.17 785.94 

สนิทรพัยร์วม 4,217.94 3,433.28 2,720.78 

หน้ีสนิหมุนเวยีนรวม 1,930.08 1,416.08 1,174.10 

หน้ีสนิรวม 2,156.31 1,552.46 1,191.48 

สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 2,061.63 1,880.81 1,529.30 

ผลการดาํเนินงาน    

รายไดร้วม 2,063.92 1,154.22 723.03 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 2,053.38 897.96 694.73 

กาํไรขัน้ตน้ 190.65 -275.36 -264.08 

กาํไรสทุธ ิ 44.57 -179.31 -350.51 

อตัราสว่นทางการเงนิ    

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 1.03 0.91 0.67 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 9.28 -30.66 -38.01 

อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 2.16 -15.54 -48.48 

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (%) 2.19 -9.10 -20.56 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.14 -4.73 -11.42 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.53 0.30 0.23 

อตัราสว่นหน้ีสนิทัง้หมดต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.05 0.83 0.78 

อตัราความสามารถในการชาํระดอกเบีย้ 7.12 -0.06 -4.70 

เงนิปนัผลต่อหุน้ (บาท) - - - 

กาํไรสทุธต่ิอหุน้* (บาท) 0.08 -0.33 -0.64 

 เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 

เฉลีย่ 

544,124,723 หุน้ 
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เรียนท่านผูถื้อหุ้น 

 

 

 

ปี 2561 เป็นจุดเริม่ต้นของสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัจนี และระหว่างอนิเดยีกบัจนี ส่งผลใหร้าคา

แผ่นเซลลแ์ละแผงเซลลแ์สงอาทติยใ์นตลาดโลกลดลงอย่างมาก โดยสนิคา้จากจนีและไตห้วนัทะลกัเขา้มาในเอเชยีและยุโรป 

บรษิทั จงึจาํเป็นตอ้งชะลอการผลติ และปรบักลยุทธไปบุกธุรกจิออกแบบก่อสรา้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

สาํหรบัตลาดราชการที่ต้องใชแ้ผงเซลล์แสงอาทติยท์ี่ผลติในประเทศไทยและได้รบัการรบัรองจากมาตรฐานอุตสาหกรรม

ไทย 

นอกจากนัน้ในปีน้ีกระทรวงพลงังานยงัอยู่ระหว่างการระดมความคดิเหน็เพื่อจดัทําแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีน 

จงึทาํใหผู้ป้ระกอบการในธุรกจิพลงังานหมุนเวยีนชะลอการลงทุน เพื่อรอความชดัเจนในนโยบาย หลกัเกณฑท์ีจ่ะประกาศ

ในแผนฯ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวจงึทําให้ผลประกอบการในปี 2561 ของบรษิัทขาดทุนสทิธ ิ 383.32 ล้านบาท บรษิัทฯจงึ

จําเป็นอย่างยิง่ที่ต้องแสวงหาพนัธมติรทางธุรกจิ ที่สามารถสนับสนุน การดําเนินงานของบรษิัทอย่างต่อเน่ือง และต้อง

เตรยีมความพรอ้มเพื่อใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนทีจ่ะประกาศใชใ้นปี 2562 

สดุทา้ยน้ีในนามของคณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

ที่มอบความไว้วางใจในการดําเนินงาน และให้การสนับสนุนมาโดยตลอด คณะกรรมการและผู้บริหารยงัคงยึดมัน่ที่จะ

ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถ คาํนึงถงึความโปร่งใสตรวจสอบได ้และรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

สารจากประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  

เชิดพงษ์   สิริวิชช ์

ประธานกรรมการบริษทั 

ปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

เรียนท่านผู้ถือหุ้น 

บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึ่งเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิ และมี

ประสบการณ์ด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และการบริหารองค์กร จํานวน  3 ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั และตามระเบยีบบรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกบัข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยมนีโยบายเน้นการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแล

กจิการทีด่ ีและการมรีะบบควบคมุภายในทีด่ ี 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไดม้กีารหารอืร่วมกบัฝา่ยตรวจสอบภายใน     และผูส้อบบญัชใีน

เรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสาระสาํคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดด้งัน้ี 

 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี 2561 บรษิทั โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

รวมถงึรายการระหว่างกนั รายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกบัฝา่ยบรหิาร โดยได้เชญิผูส้อบบญัชรี่วมประชุมการ

พจิารณางบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจําปี คณะกรรมการตรวจสอบได้หารอืร่วมกบัผู้สอบบญัชีในเรื่องความถูกต้อง

ครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชีที่สําคญัซึ่งมผีลกระทบต่องบการเงนิ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทึก

บญัชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเพยีงพอ และความมอีิสระของผูส้อบบญัชีเพื่อให้ม ัน่ใจว่า

การจดัทํางบการเงนิเป็นไปตามขอ้กําหนดของกฎหมายและมาตรฐานบญัชตีามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไป มคีวามเชื่อถือได้และ

ทนัเวลา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอเพื่อเป็นประโยชน์กบันกัลงทุนหรอืผูใ้ชง้บการเงนิ 

 

2. การสอบทานการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ดําเนินกิจ

กรรมการบรหิารความเสีย่งถงึระดบัปฏบิตักิารอย่างเหมาะสม และการระบุปจัจยัความเสีย่งมคีวามครบถ้วน  เพยีงพอ พรอ้มทัง้ให้

ขอ้เสนอแนะเพื่อนําไปปรบัปรงุใหด้ยีิง่ขึน้  

 

3. การสอบทานการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบควบคมุภายในรว่มกบัผูส้อบบญัชแีละฝา่ยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส รวมทัง้

ผลการประเมนิ ความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. โดยพจิารณาในเรื่องการดําเนินงาน 

การใช้ทรพัยากร การดูแลทรพัย์สิน การป้องกนัหรือลดความผิดพลาด ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตาม

กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึ่งผูส้อบบญัชีของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคล้องกนัว่าไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที่เป็น
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สาระสาํคญั นอกจากน้ีในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารประเมนิการควบคุมภายใน โดยไดร้บัความร่วมมอืในการประเมนิจากกรรมการและ

ผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่มากขึน้ ผลการประเมนิการความคมุภายในพบวา่ การความคมุภายในของบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้าํแนะนําการประชุมเชงิปฏบิตักิารใหแ้ก่ฝา่ยงานต่างๆ โดยนําประเดน็สําคญัที่ตรวจพบมา

เป็นกรณีศึกษาเพื่อเสรมิสรา้งใหผู้้รบัผดิชอบทุกระดบัเกิดความเข้าใจร่วมกนัในเรื่องความเสีย่งผลกระทบและการควบคุมภายในที่

สาํคญัของแต่ละขัน้ตอนการปฏบิตังิาน 

 

4. การสอบทานการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตังิานตามระบบงานที่กําหนดไว้ การดําเนินธุรกิจของบรษิทัมคีุณธรรม มกีารปฏิบตัิ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่

เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิของบรษิทัโดยเฉพาะในเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกนัเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทัมกีารดําเนินการตามเงื่อนไข

ทางธรุกจิอยา่งสมเหตุสมผล  

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทัง้คณะ และประเมิน

ตนเองตามแนวทางปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเพื่อความเชื่อมัน่ต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

 

5. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเหน็ชอบให้ บริษทั ปิติเสว ีจํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

ประจําปี 2561 และนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัทิี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 พจิารณาแต่งตัง้

และอนุมตัผิูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัช ี

 

6. การปฏิบติัตามข้อกาํหนด กฎระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่บรษิทัมกีารดําเนินธุรกจิที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏบิตัติามขอ้กําหนดและขอ้ผูกพนัต่างๆ 

ทีกํ่าหนดไว ้

จากการประเมนิการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัติามหน้าที่ และ

ความรบัผดิชอบที่ได้ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องการทําหน้าที่โดยรวม 

การสอบทานรายงานทางการเงนิ การสอบทานการบรหิารความเสี่ยง การสอบทานการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีการพจิารณาแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชี และการปฏิบตัิตามข้อกําหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวงั

รอบคอบ มคีวามเป็นอสิระอยา่งเพยีงพอเพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่รายงานขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัมคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืไดส้อดคล้องตามมาตรฐานการบญัชี

ทีร่บัรองทัว่ไป บรษิทัมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเพยีงพอ มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม มกีารปฏบิตังิานที่สอดคล้อง

ตามระบบการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กําหนดทางธรุกจิอยา่งเครง่ครดั 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

 

 

   (นางรวฐิา  พงศนุ์ชติ) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

เสนอ ผูถ้อืหุน้บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมของ บรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการ

ของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลง

สว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้เฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสด

เฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบาย 

การบญัชทีีส่าํคญั  

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  และฐานะ

การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน)  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะ

กจิการ และกระแสเงนิสดรวมและฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงนิ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ

ผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจาก

บรษิทัและกลุ่มบรษิทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ 

ซึง่เป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปจัจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็

แยกต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 2 - 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นสว่นของความรบัผดิชอบ ของผูส้อบบญัช ี ต่อการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้  ซึง่ไดร้วมความรบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเรื่องเหล่าน้ีดว้ย   

การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมถงึวธิกีารตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดง

ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผลของวธิกีารตรวจสอบของ

ขา้พเจา้  ซึง่ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม 

ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มทัง้วธิกีารตรวจสอบสาํหรบัแต่ละเรื่องดงัต่อไปน้ี 

 

การรบัรูร้ายได้ตามสญัญาระยะยาว 

กลุ่มกจิการ มรีายไดจ้ากการรบัจา้งก่อสรา้งโรงไฟฟ้ารวมถงึรบัจา้งตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทติยบ์นพืน้ดนิและ

บนอาคารซึง่ทาํสญัญากบัหน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายแหง่  โดยในปี 2561 กลุ่มกจิการมรีายไดด้งักล่าวแสดง

รวมอยูใ่นสว่นของกาํไรขาดทุนเป็นจาํนวนเงนิ 281.45 ลา้นบาท สาํหรบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม และ 374.38 ลา้น

บาท สาํหรบังบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ  ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 53.89 ของรายไดร้วมสาํหรบังบการเงนิรวม และรอ้ย

ละ 40.60 ของรายไดร้วมสาํหรบังบการเงนิเฉพาะกจิการ  บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายการรบัรูร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารตาม

สญัญาระยะยาว ประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว ไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

ขอ้ 4.1.1  ขา้พเจา้พจิารณาวา่  การรบัรูร้ายได ้ และประมาณการตน้ทุนโครงการและค่าใชจ้่ายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งเหล่าน้ีเป็น

ความเสีย่งทีม่นียัสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากเป็นเรื่องทีต่อ้งใชดุ้ลยพนิิจทีม่นียัสาํคญัของผูบ้รหิารในการประเมนิขัน้

ความสาํเรจ็ของงาน  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรบัรูร้ายไดแ้ละประมาณการตน้ทุนโครงการตามสญัญาระยะยาว โดยการสุม่เลอืกสญัญาระยะยาว

ทีบ่รษิทัฯ ทาํกบัลกูคา้เพื่อทดสอบระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีฝ่า่ยบรหิารใชใ้นการประเมนิขัน้

ความสาํเรจ็ของงาน การประมาณการตน้ทุนงานโครงการ และค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้หากโครงการล่าชา้ และการบนัทกึ

บญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึอ่านสญัญาระยะยาวเพื่อพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการรบัรูร้ายได ้ และสอบถามผูบ้รหิาร

เกีย่วกบัเงื่อนไขและความเสีย่งต่างๆ ของสญัญาดงักล่าว และขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีบ่รษิทัฯใชใ้นการประเมนิขัน้

ความสาํเรจ็ของงาน การประมาณตน้ทุนตลอดทัง้โครงการและประมาณการค่าใชจ้่ายทีอ่าจเกดิขึน้โครงการล่าชา้ โดยการ

สอบถามฝา่ยบรหิารและผูบ้รหิารโครงการเกีย่วกบัความคบืหน้าของงานโครงการ และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 3 - 

 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ (ต่อ) 

 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจาํปีของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั     

แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ซึง่คาดว่ารายงาน

ประจาํปีจะถูกจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชน้ีี 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการดงักล่าวไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้

ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอืน่ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ คอื การอ่านและพจิารณา

ว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  

เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลู

ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสือ่สารเรื่องดงักล่าวใหผู้ม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลทราบเพื่อใหม้กีาร

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีเ่หมาะสมต่อไป 

 

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผูบ้รหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามทีค่วร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิ

จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัและกลุ่ม

บรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์าร

บญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิบรษิทัและกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่

สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 4 - 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ

โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่  ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย     ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน

ระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่า    การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดั

ต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป    ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื

ว่ามสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล

ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ  ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเหน็ของขา้พเจา้   ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงู

กว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคดิ  การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน  การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู  การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช ้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ

เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั  สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้

เกดิ 

ขอ้สงสยัอย่างมนียัสาํคญัต่อความสามารถของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่  ถา้ขา้พเจา้ได ้

ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยให้

ขอ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่

เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึ

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม  เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้รษิทั

และกลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมนิการนําเสนอโครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่าํใหม้กีารนําเสนอขอ้มลู

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม ่
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต (ต่อ) - 5 - 

 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (ต่อ) 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง

ธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลในเรื่องต่างๆ ทีส่าํคญั ซึง่รวมถงึขอบเขต และช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ ประเดน็ทีม่นียัสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นียัสาํคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ํารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการกํากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กําหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น

อสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมด    ตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจ้า

ขาดความเป็นอสิระ 

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัมากทีส่ดุในการตรวจสอบ 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิาย

เรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืใน

สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะ

จากการสือ่สารดงักล่าว 

 

ผูส้อบบญัชทีีร่บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบัน้ี คอื นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรอืน 

 

 
( นางสาววนัเพญ็ อุ่นเรอืน ) 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7750 

 

บรษิทั สาํนกังานปีตเิสว ีจาํกดั 

8/4 ชัน้ 1, 3  ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 

เขตจตุจกัร  กรุงเทพมหานคร 

 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 23,216,663        19,169,161        19,169,161        690,621            4,769,032         

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 6.2 และ 8 125,233,898      376,717,737      376,717,737      252,144,238      478,886,349      

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ 6.2 และ 9 110,936,445      26,836,683        26,836,683        198,027,880      80,085,771        

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 3,792,242         1,936,741         1,936,741         3,792,242         1,936,741         

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6.2 -                   -                   -                   5,700,000         5,800,000         

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า 6.2 2,900,000         -                   -                   2,900,000         -                   

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 10 286,051,860      666,054,455      666,054,455      286,051,860      666,054,455      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 11 47,189,342        96,373,526        96,373,526        36,637,740        52,640,351        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 599,320,450      1,187,088,303   1,187,088,303   785,944,581      1,290,172,699   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกัน 12 45,564,551        134,231,779      134,231,779      45,564,551        134,231,779      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 13 -                   -                   -                   199,548,950      210,358,600      

เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 14 681,119            866,203            866,203            -                   -                   

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 2,197,166,882   2,311,677,269   2,311,677,269   1,579,220,502   1,718,886,096   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 16 14,825,923        18,175,484        18,175,484        14,825,923        18,175,484        

สิทธิในการใช้ที่ดิน - สุทธิ 17 20,799,653        21,701,716        21,701,716        -                   -                   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 18 85,895,865        48,690,319        48,690,319        85,895,865        48,690,319        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 9,974,077         13,461,367        13,461,367        9,777,854         12,762,185        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,374,908,070   2,548,804,137   2,548,804,137   1,934,833,645   2,143,104,463   

รวมสินทรัพย์ 2,974,228,520   3,735,892,440   3,735,892,440   2,720,778,226   3,433,277,162   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 19 451,700,881      447,897,064      447,897,064      448,591,055      444,029,873      

เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่ง 20 10,885,828        -                   -                   10,885,828        -                   

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 6.2 และ 21 260,772,925      523,571,946      523,571,946      262,117,597      524,014,540      

ตั�วแลกเงินขายลด 22 40,000,000        50,000,000        50,000,000        40,000,000        50,000,000        

หุ้นกู้ 23 -                   34,300,000        34,300,000        -                   34,300,000        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 6.2 -                   -                   -                   32,800,000        32,000,000        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 6.2 128,940,106      116,619,666      116,619,666      128,940,106      116,619,666      

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 24 47,000,000        47,000,000        47,000,000        47,000,000        47,000,000        

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25 187,868,109      142,094,250      142,094,250      160,463,109      115,668,000      

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 26 583,271            555,748            555,748            583,272            555,748            

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน 27 9,863,468         2,868,720         2,868,720         9,863,468         2,868,720         

รายได้ค่างานรับล่วงหน้า 6.2 และ 9 2,153,223         25,494,305        25,494,305        16,681,317        25,494,305        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 366,253            255,260            255,260            -                   -                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 16,679,098        23,915,928        23,915,928        16,177,979        23,528,503        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,156,813,162   1,414,572,887   1,414,572,887   1,174,103,731   1,416,079,355   

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 25 322,008,750      464,978,859      464,978,859      -                   115,565,109      

หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 26 251,475            834,746            834,746            251,475            834,746            

ประมาณการหนี้สินสําหรับ

ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ 27 17,121,273        19,985,981        19,985,981        17,121,273        19,985,981        

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 339,381,498      485,799,586      485,799,586      17,372,748        136,385,836      

รวมหนี้สิน 1,496,194,660   1,900,372,473   1,900,372,473   1,191,476,479   1,552,465,191   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 870,597,723 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  ในปี 2561 28 870,597,723      870,597,723      

หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   ในปี 2560 544,124,723      544,124,723      544,124,723      

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว

   หุ้นสามัญ 544,124,723 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 544,124,723      544,124,723      544,124,723      544,124,723      544,124,723      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   1,218,760,870   

กําไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 55,965,054        55,965,054        55,965,054        55,965,054        55,965,054        

ยังไม่ได้จัดสรร 4 (657,023,758)     (272,708,244)     (44,467,710)       (289,548,900)     61,961,324        

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 4 236,424,992      228,240,534      -                   -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,398,251,881   1,774,382,937   1,774,382,937   1,529,301,747   1,880,811,971   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 79,781,979        61,137,030        61,137,030        -                   -                   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,478,033,860   1,835,519,967   1,835,519,967   1,529,301,747   1,880,811,971   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,974,228,520   3,735,892,440   3,735,892,440   2,720,778,226   3,433,277,162   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้จากการขายพร้อมติดตั้ง 6.1 390,976,810      622,058,391      483,905,888      659,562,660      

รายได้จากการขายไฟฟ้า 91,368,743        85,096,860        -                   -                   

รายได้จากการขายและรับจ้างผลิต 6.1 210,826,542      238,399,892      210,826,542      238,399,892      

กําไรจากการโอนเงินลงทุน 6.1 และ 13 -                   -                   12,906,910        228,240,534      

รายได้อื่น 6.1 9,558,327         22,847,149        15,390,748        28,019,002        

รวมรายได้ 702,730,422      968,402,292      723,030,088      1,154,222,088   

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายพร้อมติดตั้ง 6.1 663,155,253      779,276,392      719,996,190      792,363,952      

ต้นทุนขายไฟฟ้า 39,609,843        35,822,861        -                   -                   

ต้นทุนขายและรับจ้างผลิต 238,827,554      380,955,983      238,827,554      380,955,983      

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 18,970,454        19,023,875        18,970,454        19,023,875        

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 98,774,977        126,847,460      91,195,331        116,807,094      

ต้นทุนทางการเงิน 6.1 59,617,783        78,985,123        41,513,318        62,145,293        

รวมค่าใช้จ่าย 1,118,955,864   1,420,911,694   1,110,502,847   1,371,296,197   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก

กิจการร่วมค้าและภาษีเงินได้ (416,225,442)     (452,509,402)     (387,472,759)     (217,074,109)     

ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 14 (185,085)           (2,156,935)        -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (416,410,527)     (454,666,337)     (387,472,759)     (217,074,109)     

รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 18.2 36,202,268        37,242,490        36,956,944        37,761,345        

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (380,208,259)     (417,423,847)     (350,515,815)     (179,312,764)     

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

   รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน

   ผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษีเงินได้ 18.2 (994,409)           (1,505,673)        (994,409)           (1,505,673)        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี (381,202,668)     (418,929,520)     (351,510,224)     (180,818,437)     

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

หมายเหตุ (ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (383,321,105)     (417,421,476)     

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 3,112,846         (2,371)              

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี (380,208,259)     (417,423,847)     

การแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (384,315,514)     (418,927,149)     

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 3,112,846         (2,371)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี (381,202,668)     (418,929,520)     

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  (บาท : หุ้น) 30 0.70- 0.77- 0.64- 0.33-

หน่วย : บาท
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบอื่น

กําไร (ขาดทุน) สะสม ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว กําไรจากการ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสียที่ไม่มี รวมส่วนของ

หมายเหตุ และเรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร โอนเงินลงทุน บริษัทใหญ่ อํานวจควบคุม ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        146,218,905      -                   1,965,069,552   (399)                 1,965,069,153   

ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาด 4 -                   -                   -                   -                   224,209,009      224,209,009      4,031,525         228,240,534      

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -                   -                   -                   -                   -                   -                   61,139,800        61,139,800        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

    กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี -                   -                   -                   (417,421,476)     -                   (417,421,476)     (2,371)              (417,423,847)     

    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 18.2 -                   -                   -                   (1,505,673)        -                   (1,505,673)        -                   (1,505,673)        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (272,708,244)     224,209,009      1,770,351,412   65,168,555        1,835,519,967   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ก่อนปรับปรุง) 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (44,467,710)       -                   1,774,382,937   61,137,030        1,835,519,967   

ผลสะสมของการแก้ไขข้อผิดพลาด 4 -                   -                   -                   (228,240,534)     224,209,009      (4,031,525)        4,031,525         -                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 (หลังปรับปรุง) 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (272,708,244)     224,209,009      1,770,351,412   65,168,555        1,835,519,967   

การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย -                   -                   -                   -                   -                   -                   11,500,578        11,500,578        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

    กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี -                   -                   -                   (383,321,105)     12,215,983        (371,105,122)     3,112,846         (367,992,276)     

    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 18.2 -                   -                   -                   (994,409)           -                   (994,409)           -                   (994,409)           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 544,124,723      1,218,760,870   55,965,054        (657,023,758)     236,424,992      1,398,251,881   79,781,979        1,478,033,860   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนเรือนหุ้นที่ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ เรียกชําระแล้ว มูลค่าหุ้น สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทใหญ่

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 544,124,723           1,218,760,870         55,965,054             242,779,761           2,061,630,408         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี -                        -                        -                        (179,312,764)          (179,312,764)          

    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 18.2 -                        -                        -                        (1,505,673)              (1,505,673)              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 544,124,723           1,218,760,870         55,965,054             61,961,324             1,880,811,971         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

    กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปี -                        -                        -                        (350,515,815)          (350,515,815)          

    กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี 18.2 -                        -                        -                        (994,409)                (994,409)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 544,124,723           1,218,760,870         55,965,054             (289,548,900)          1,529,301,747         

กําไร (ขาดทุน) สะสม

หน่วย : บาท

งบการเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (380,208,259)     (454,666,337)     (387,472,759)     (217,074,109)     

รายการปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิ

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย 15, 16 และ 17 181,446,202      180,660,030      148,831,413      151,291,884      

หนี้สูญ -                   1,277,180         -                   1,277,180         

หนี้สงสัยจะสูญ 8 2,105,069         6,604,265         2,105,069         6,604,266         

กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 8 (1,774,875)        (1,847,070)        (1,774,875)        (1,847,070)        

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า 10 3,917,353         2,346,620         3,917,353         2,346,619         

กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้า 10 (247,959)           (608,789)           (247,959)           (608,789)           

ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน -                   -                   -                   999,600            

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย 22,053              -                   -                   -                   

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน 27 3,842,039         2,327,950         3,842,039         2,327,950         

ตัดจ่ายสินทรัพย์โครงการเป็นค่าใช้จ่าย -                   4,500,000         -                   -                   

ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ 15 (129,076)           (342,783)           (129,076)           (342,783)           

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 3,297               1,641               3,297               1,641               

ส่วนแบ่ง (กําไร) ขาดทุนจากกิจการร่วมค้า 185,085            2,156,935         -                   -                   

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 100,656            651,974            100,656            651,973            

กําไรจากการโอนเงินลงทุน 13 -                   -                   (12,906,910)       (228,240,534)     

ดอกเบี้ยรับ (15,649)             (17,567)             (405,981)           (425,137)           

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 66,216,349        78,985,123        50,014,638        62,145,293        

ขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน (124,537,715)     (177,970,828)     (194,123,095)     (220,892,016)     

สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) :

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 250,856,519      (258,333,351)     227,346,907      181,585,260      

รายได้ที่ยังไม่เรียกชําระ (98,627,856)       164,717,268      (117,942,108)     241,300,168      

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน (1,855,501)        4,285,759         (1,855,501)        4,285,759         

สินค้าคงเหลือ 376,333,200      182,935,013      376,333,200      178,842,905      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,185,384        36,870,757        16,002,611        39,333,357        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 623,597            (20,130)             142,372            (20,130)             

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) :

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (272,879,931)     275,973,759      (275,447,626)     273,322,001      

รายได้ค่างานรับล่วงหน้า (8,812,988)        25,494,305        (8,812,988)        3,460,320         

ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงระหว่างปี (955,010)           -                   (955,010)           -                   

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (7,236,830)        (21,071,311)       (7,350,524)        (21,422,570)       

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 128,092,869      232,881,241      13,338,238        679,795,054      

จ่ายดอกเบี้ย (54,355,867)       (50,282,399)       (34,385,211)       (32,301,341)       

จ่ายภาษีเงินได้ 1,177,025         (3,974,156)        2,841,960         (3,473,159)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 74,914,027        178,624,686      (18,205,013)       644,020,554      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันลดลง (เพิ่มขึ้น) 88,677,687        (2,916,779)        88,667,228        (2,916,779)        

เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น -                   -                   10,809,650        (66,750,000)       

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6.2 -                   -                   (1,200,000)        (800,000)           

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 6.2 -                   -                   1,300,000         3,405,000         

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า 6.2 (2,900,000)        -                   (2,900,000)        -                   

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 (57,875,749)       (24,851,706)       (1,007,816)        (5,218,005)        

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -                   (2,220,660)        -                   (2,220,660)        

เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 132,015            347,537            132,015            347,537            

ดอกเบี้ยรับ 15,649              17,567              57,227              31,933              

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 28,049,602        (29,624,041)       95,858,304        (74,120,974)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 3,803,817         (136,948,052)     4,571,642         (140,815,242)     

เจ้าหนี้ตามสัญญาแฟคตอริ่งเพิ่มขึ้น 10,885,828        -                   10,885,828        -                   

เงินสดรับจากการออกตั�วแลกเงินขายลด -                   1,116,000,000   -                   1,116,000,000   

ชําระคืนตั�วแลกเงินขายลด 22 (10,000,000)       (1,666,000,000)  (10,000,000)       (1,666,000,000)  

ดอกเบี้ยจ่ายจากการออกตั�วแลกเงินขายลด (7,590,774)        (29,057,202)       (7,590,774)        (29,057,202)       

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                   34,300,000        -                   34,300,000        

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ต่อ)

ชําระคืนหุ้นกู้ 23 (34,300,000)       -                   (34,300,000)       -                   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 6.2 -                   -                   800,000            2,600,000         

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย -                   -                   -                   (55,550,000)       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 6.2 46,337,000        249,460,000      46,337,000        249,460,000      

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ 6.2 (10,300,000)       (43,460,000)       (21,109,650)       (43,460,000)       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 24 -                   100,000,000      -                   100,000,000      

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น 24 -                   (53,000,000)       -                   (53,000,000)       

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -                   391,500,000      -                   -                   

ชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25 (97,196,250)       (131,272,891)     (70,770,000)       (115,612,891)     

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ (555,748)           (2,450,229)        (555,748)           (2,450,229)        

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (98,916,127)       (170,928,374)     (81,731,702)       (603,585,564)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ 4,047,502         (21,927,729)       (4,078,411)        (33,685,984)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 19,169,161        41,096,890        4,769,032         38,455,016        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 23,216,663        19,169,161        690,621            4,769,032         

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

1. รายการที่ไม่ใช่เงินสด

1.1  ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้ 15 4,814,678         193,326            4,814,678         12,017              

1.2  โอนเงินลงทุนในบริษัทย่อยชําระหนี้เงินกู้ยืม 6.2 และ 13 10,809,650        -                   10,809,650        -                   

2. จํานวนที่ยังไม่ได้เบิกใช้ของสินเชื่อที่อาจจะนํามาใช้

เพื่อกิจกรรมดําเนินงานในอนาคต 407,522,105      688,931,261      392,631,930      674,798,451      

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหดํ้ารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระและ

แต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

 

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ 3 ท่าน 

 
ในการเสนอชื่อกรรมการที่ครบวาระการดาํรงตาํแหนง่ทัง้ 3 ทา่น โดยตามขอ้บังคับของบริษทัขอ้ที่ 18 กาํหนด

ไวว้า่ ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหนง่อย่างนอ้ยจาํนวนหนึง่ในสามโดยอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการที่จะตอ้ง
ออกจากตาํแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้
กรรมการที่อยู่ในตาํแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหนง่กรรมการผูอ้อกจากตาํแหนง่ไปนัน้อาจจะเลือกเขา้รับตาํแหนง่
อีกก็ได ้ในปีนี้กรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 3 ทา่น ไดแ้ก ่

 
รายชือ่ อาย ุ จาํนวนหุน้ที่ถือ 

(หุน้สามญั) 
คิดเป็น % ของหุน้ที่มสีิทธิออกเสียง

ทัง้หมด* 
1.นายเชดิพงษ ์ สิริวิชช ์ 73 -0- -0- 
2.นางรวิฐา  พงศน์ชุติ 68 -0- -0- 
3.นายสชุาติ ไตรศิริเวทวฒัน ์ 64 -0- -0- 

 

เพ่ือการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์อง
บริษทั ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 โดยกาํหนดหลักเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
พิจารณาความเหมาะสม สาํหรับการประชมุในครั้งนี้ไมม่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลมายังบริษทัฯ คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนนิการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิ้จารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่การดําเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคณุสมบัติ ความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ ์ความเชยีวชาญแลว้ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตาํแหนง่ตาม
วาระใหก้ลับเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอผูท้รงคณุวฒิุจากภายนอก อีก 1 ท่านเป็นกรรมการ
ใหมต่ามองคป์ระกอบของกรรมการบริษทั 

ดงัรายละเอียดประวตัิผลงานของทัง้ 3 ทา่น ตามสิ่งที่แนบมาดว้ย 3  

1) นายเชดิพงษ ์ สริิวิชช ์         ประธานกรรมการบริษทั(ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่) 

           2) นางรวิฐา      พงศน์ชุติ        ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ(ดาํรงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่) 

 3) นายธานี       เต็มบญุศักดิ ์      กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

โดยพิจารณา ใหก้รรมการหมายเลข (2) และ (3) เป็นกรรมการอิสระ เนือ่งจากมคีณุสมบติสอดคลอ้ง

กบันยิามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และของบริษทั ทัง้นี ้รายละเอียดนยิามกรรมการอิสระและหนา้ที่

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการอิสระและหนา้ที่ความรับผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของบริษทั 

ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 

* หุน้ที่ออกจาํหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบริษทั ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2561 เทา่กบั 544,124,723 หุน้ 
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กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระและไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระหน่ึง 2 ท่าน 

1. ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:  ประธานกรรมการบรษิทั 

1.นายเชิดพงษ ์ สิรวิิชช ์

 

 

อาย ุ >> 73 ปี 

ตําแหน่งในบรษิทั >>ประธานกรรมการบริษทั 

วนัเดือนปีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

>>26 พฤษภาคม 2553 (8 ปี 7 เดือน) 

การถือห ุน้ในบรษิทั >>ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผ ูบ้รหิาร 

>>ไมม่ ี

ประวติัการศึกษา    ปริญญาโท M.A. of Economic Georgetown University, USA  

    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบั์ณฑิต (เกยีรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

ประวติัการทํางาน  

   ปัจจบัุน >> ประธานกรรมการ บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

>> ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไออารพี์ซี จาํกดั (มหาชน) 

>> ประธานกรรมการ บริษทั เงนิทนุแอด๊วานซ ์จาํกดั (มหาชน) 

>> ประธานกรรมการ บริษทั ไทยชกูาร ์มิลเลอร ์จาํกัด 

>> ประธานกรรมการ บริษทั วิทัยไบโอพาวเวอร ์จาํกดั  

>> กรรมการ บริษทั เอเวอรก์รีนพลสั จาํกดั 

>>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั โทรีเซน

ไทยเอเยนตซี์ส ์จาํกัด (มหาชน) 

   2549 - 2552 >> กรรมการอิสระ บริษทั ปตท. เคมิคอล จาํกดั (มหาชน) 

   2548 - 2551 >> ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. สาํรวจและผลิตปิโตรเลียม จาํกดั (มหาชน) 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

   2548 – 2550 >> ประธานกรรมการ บริษทั โรงกลัน่นํา้มนัระยอง จาํกดั (มหาชน) 

   2547 – 2551 >> ประธานกรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

   2546 – 2550 >> ประธานกรรมการ บริษทั ผลิตไฟฟ้าราชบรีุ โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 

   2546 – 2550 >> ประธานกรรมการ บริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 

    2546- 2547 >>ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   2545 - 2549 >> ปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

ประวติัการอบรม >> หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ร ุ่นท่ี 40  

 >> หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สาํหรับนกับริหารระดับสงู 

(ปปร.) ร ุ่นท่ี 5 สถาบันพระปกเกลา้  

 >> หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู (นปส.) ร ุ่นท่ี 13 สถาบันพฒันาขา้ราชการพลเรือน 

 >> หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู สถาบันวิทยาการตลาดทนุ (หลกัสตูร วตท.) ร ุ่นท่ี 5 

 >> หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) ร ุ่นท่ี 27/2552 

 >> หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ร ุ่นท่ี 104/2551 

 >> หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors  (FND) ร ุ่นท่ี 13/2547 

 >> หลกัสตูร Role or the Chairman Program (RCP) ร ุ่นท่ี 10/2547 

 >> หลกัสตูร Director Accreditation Program (ACP) ร ุ่นท่ี 27/2552 

 >>หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) ร ุ่นท่ี 8/2547 

ประวติัการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 

10 ปีท่ีผา่นมา 

>> ไมม่ ี

คณุสมบติัตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวัติการกระทาํผดิอาญาในความผดิท่ีเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นซ่ึงไดก้ระทาํ

โดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวัตการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัใน

รอบปีท่ีผา่นมา 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผ ูบ้รหิาร 

ในกิจการอ่ืน 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

     -บริษทั เงนิทนุแอด๊วานซ ์จาํกดั (มหาชน) 
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กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน 

-บริษทั วิทยัไบโอพาวเวอร ์จาํกดั 

-บริษทั เอเวอรก์รีนพลัส จาํกดั 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไมม่-ี 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2561 -การประชมุคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 5/5 ครั้ง 

-การประชมุใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อห ุน้ 1/1 ครั้ง  
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2. ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้:  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการบรษิทั 

2.นางรวิฐา พงษน์ชิุต 

 

 

 

 

 

อาย ุ >> 68 ปี 

ตําแหน่งในบรษิทั >>ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

กรรมการบริษทั 

วนัเดือนปีท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 

>>14 พฤษภาคม 2553 (8 ปี 7 เดือน) 

การถือห ุน้ในบรษิทั >>ไมม่ ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง

กรรมการและผ ูบ้รหิาร 

>>ไมม่ ี

ประวติัการศึกษา    >>ปริญญาโท รัฐศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

    >>ปริญญาตรี นิติศาสตรบั์ณฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการทํางาน  

ตาํแหนง่ปัจจบัุน >>กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ.โซลารต์รอน 

 >>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานอนกุรรมการกฎหมาย, บมจ.
ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

 >>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

 >>กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บจ.นํา่เฮงคอนกรีต(1992) 

 >>ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบันท่ีปรึกษาการจดัการแห่งประเทศไทย 

 >>ท่ีปรึกษาประจาํสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลงั 

 >>อปุนายกสมาคมขา้ราชการสรรพากร 

 >>กรรมการมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

 >>กรรมการสมาคมนกัศึกษาวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

 >>กรรมการร ุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์
(TEPCOT) 

 >>ประธานร ุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษทัไทย (DCP59) 
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 >>ประธานบริษทั ภตูรา คอรป์อเรชัน่ จาํกดั 

 >>ประธานบริษทั จนัคาํ เรสซิเดน้ท ์จาํกดั 

ประสบการณก์ารรบัราชการ

ประสบการณด์า้นอ่ืนๆ 

>>อนกุรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสญัญาของกระทรวงคมนาคม 

 >>ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 

 >>รองอธิบดีกรมสรรพากร 

 >>ผูอ้าํนวยการสาํนกัอทุธรณภ์าษี  กรมสรรพากร 

 >>นิติกร 9 ชช. (ผูเ้ชีย่วชาญพิเศษดา้นป้องกนัและปราบปรามผูท้าํลายระบบ
ภาษี) สาํนกัตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร 

 >>รองโฆษกกระทรวงการคลงั 

 >>โฆษกกรมสรรพากร 

 >>เลขานกุาร กรมสรรพากร 
 

 >>กรรมการชาํระบัญช ีบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 

 >>ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
บริษทั  กรงุไทยกฎหมาย จาํกดั 

 >>ท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 

 >>กรรมการคณะกรรมการการประกอบธรุกิจ คนตา่งดา้ว กรมพฒันาธรุกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 >>กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั บริหารสินทรัพยส์ขุมุวิท จาํกดั 

 >>กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน  
บริษทั อตุสาหกรรมปิโตรเคมีกลัไทย จาํกดั (มหาชน) 

 >>กรรมการ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
บรรษทัประกนัสินเชือ่อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม 

 >>กรรมการ บริษทั ทา่อากาศยานไทย จาํกัด (มหาชน) 

 >>ผูแ้ทนกระทรวงการคลงัในคณะกรรมการทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ประวติัการอบรม >>หลกัสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู ร ุน่ท่ี 19 (บยส.19) 

 >>หลกัสตูรนกับริหารการยตุิธรรมทางปกครองระดับสงู ร ุ่นท่ี 3 (บยป.3) 

 >>หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCOT) ร ุ่นท่ี 1 

 >>หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ ร ุ่นท่ี 3 (วตท.3) 

 >>หลกัสตูรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
สถาบันกรรมการบริษทัไทย (DCP59/2548) 
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 >>หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน  
สถาบันพระปกเกลา้ ร ุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 

 >>หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจกัร ร ุ่นท่ี 15 (ปรอ.15) 

ประวติัการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 

10 ปีท่ีผา่นมา 

>> ไมม่ ี

คณุสมบติัตอ้งหา้ม 1. ไมม่ีประวัติการกระทาํผดิอาญาในความผดิท่ีเกี่ยวกบัทรัพยสิ์นซ่ึงได ้

กระทาํโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวัตการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผ ูบ้รหิาร 

ในกิจการอ่ืน 

 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

     -บริษทั ซินเน็ค(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

-บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน 

-ท่ีปรึกษาสมาคมสถาบันท่ีปรึกษาการจดัการแห่งประเทศไทย 

-ท่ีปรึกษาสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลงั 

-อปุนายกสมาคมขา้ราชการสรรพากร 

-กรรมการการมลูนิธิสถาบันวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลงั (สวค.) 

-กรรมการสมาคมนกัศึกษาวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

- กรรมการร ุ่นท่ี 1 หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้ และการ  

พาณิชย ์(TEPCOT) 

-ประธานร ุ่น 59 ในหลกัสตูรกรรมการบริษทัไทย (DCP59) 

-บริษทั ภตูรา คอรป์อเรชัน่ จาํกัด 

-ประธานบริษทั จนัคาํ เรสซิเดน้ท ์จาํกดั 

-บริษทั นํา่เฮงคอนกรีต(1992) จาํกดั 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษทั 

-ไมม่-ี 

การเขา้รว่มประชมุในปี 2561 -การประชมุคณะกรรมการบริษัท จาํนวน 3/5 ครั้ง  

-การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3/4 ครั้ง  

-การประชมุใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อห ุน้ 1/1 ครั้ง  
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ขอ้มลูของผ ูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกเป็นกรรมการใหม่ 1 ท่าน 

1. ประเภทกรรมการท่ีเสนอแต่งตัง้ :  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กรรมการบริษทั 

ช่ือ   

นายธานี  เต็มบญุศกัด์ิ 

อาย ุ >>46 ปี  

สญัชาติ >>ไทย 

วฒิุการศึกษา >>ปริญญาโท  บริหารธรุกจิมหาบัณฑติ (การเงนิ) มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติ 

 >>ปริญญาตรี  บริหารธรุกจิบณัฑิต (คอมพิวเตอรธ์รุกจิ) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับรีุ 

วนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ >>รอการเลือกตัง้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ใน วนัท่ี 26 เมษายน 2562 
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ /กรรมการบริษทั) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการ

และผ ูบ้รหิาร 

-ไมม่-ี 

ประสบการณก์ารทํางาน   

   2559 – ปัจจบัุน กรรมการผูจ้ดัการ–พฒันาธรุกิจและปฏิบัติการ  

บริษทั ไทยไฟท ์จาํกัด 

   2544 – 2559 ผูอ้าํนวยการฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง จาํกดั (มหาชน) 

   2542 - 2544 ผูจ้ดัการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ ( ประเทศไทย ) จาํกัด 

การถือครองห ุน้ของบรษิทัฯ                                    -0- 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผ ูบ้รหิารในบรษิทั

จดทะเบียนอ่ืน 

บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 

- ไมม่ี -  

กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษทัจดทะเบียน 

- กรรมการผูจ้ดัการ–พฒันาธรุกิจและปฏิบัติการ  

บริษทั ไทยไฟท ์จาํกัด 

การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการท่ีแขง่ขนัหรือเกี่ยวเนื่องกบัธรุกิจของบริษทั 

     -ไมม่-ี 

ประวติัการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ี

ผา่นมา 

     -ไมม่-ี 

คณุสมบติัตอ้งหา้ม -ไมม่ีประวัติการกระทาํความผดิอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์ง ไดก้ระทาํ
โดยทจุริต 

 -ไมม่ีประวัติการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

 

1. รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

ช่ือ : นางรวิฐา พงศน์ชิุต 

อาย ุ : 68  ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบั์ณฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 : ปริญญาโท รัฐศาสตรม์หาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 : หลกัสตูรการป้องกบัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) ร ุ่นท่ี 15 
วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร 

 : หลกัสตูรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP59) 
สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 : หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ร ุ่นท่ี 3 (ปรม.) 
สถาบันพระปกเกลา้ 

 : หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบันวิทยาการตลาดทนุ (วตท.ร ุ่นท่ี 3) 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 : หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(top Executive 
Program in Commerce and Trade : TEPCOT) สถาบันวิทยาการ
การคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โซลารต์รอน  

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 8 ปี  (ตัง้แต ่22 มกราคม 2553) 

ประสบการณก์ารทํางาน   

2553 - ปัจจบัุน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.โซลารต์รอน 

2554 - ปัจจบัุน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

2554 - ปัจจบัุน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) 

2550 - ปัจจบัุน  กรรมการ บจ. กฎหมายกรงุไทย 

2548 - 2553 : รองอธิบดี (นกับริหาร 9) กรมสรรพากร (กาํกบัดแูลดา้นกฎหมาย

ทัง้หมดของกรมสรรพากร) 

การถือครองห ุน้ของบรษิทัฯ (ณ วันที่ 30 ธนัวาคม 2560) : - 0 – 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผ ูบ้รหิารในบรษิทัจด

ทะเบียนอ่ืน 
: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกฎหมาย บมจ.

ซินเน็ค(ประเทศไทย) 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
   

การเขา้รว่มประชมุปี 2561 : การประชมุคณะกรรมการบริษทั 3/5 ครั้ง 

 : การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง 

 

 

 

 การประชมุใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อห ุน้ 1/1 ครั้ง 
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การมีสว่นไดเ้สียในการวาระการประชมุครัง้น้ี : - ไมม่ี - 

คณุสมบติัตอ้งหา้ม : ไม่มีประวัติการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพยซ่ึ์งได ้
กระทาํโดยทจุริต 

 : ไมม่ีประวัติการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั
บริษทัฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผ ูบ้รหิารหรอืผ ูถื้อห ุน้

รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
: - ไมม่ี -  

ความสมัพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม 

หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ในปัจจบุันหรือ

ในช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

: - ไมม่ี -  

1.  กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน 

ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดือนประจาํ 

: - ไมม่ี -  

2. ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เชน่ ผูส้อบบัญชี หรือท่ีปรึกษา

กฎหมาย 

: - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทํา

ใหไ้ม่สามารถทําหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
: - ไมม่ี - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

1. รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบอํานาจ 

ช่ือ : นายกิตติ  ปิณฑวิรจุน ์

  

อาย ุ : 64  ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี   นิติศาสตรบั์ณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

  เนติบัณฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสถา 

  ปริญญาโท  กฎหมายพาณิชยน์าวีและการขนสง่ทางทะเล Tulane University, USA 

 : ปริญญาโท  กฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, USA 

การอบรมหนา้ท่ีกรรมการ : หลกัสตูรวิทยาการประกนัภัยระดบัสงู (วปส.)ร ุ่น 2 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัและ

สง่เสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั(คปภ.) 

  ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาการจดัการเศรษฐกิจสาธารณะ สถาบันพระปกเกลา้ 

 : หลกัสตูรประกาศนียบัตรกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ. โซลารต์รอน  

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 1  ปี (ตัง้แตปี่ 2560) 

ประสบการณก์ารทํางาน   

   2560 - ปัจจบัุน : กรรมการ บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

   2555 - ปัจจบัุน : เลขาธิการ สมาคมประกนัชวิีตไทย 

   2558 - ปัจจบัุน : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคมุการปฏิบัติตามกฎระเบียบและฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครัฐ บริษทั อลิอนัซ ์อยธุยา ประกนัชวิีต จาํกดั (มหาชน)                                                                                         

   2555 – 2557 : รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและควบคมุการปฏิบัติตามกฎระเบียบฝ่าย

ความสมัพนัธภ์าครัฐ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และฝ่ายพฒันาธรุกิจใหม ่บริษทั อลิอนัซ ์

อยธุยา ประกนัชวิีต จาํกัด (มหาชน) 

การถือครองห ุน้ของบรษิทัฯ                                      
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) 

:  0.0009% 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/

ผ ูบ้รหิารในบรษิทัจดทะเบียนอ่ืน 

: - 

การเขา้รว่มประชมุปี 2561 : การประชมุคณะกรรมการบริษทั 5/5 ครั้ง 

 : การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ - ครั้ง 

 : การประชมุใหญ่สามญัประจาํปีผูถื้อห ุน้ 1/1 ครั้ง 

การมีสว่นไดเ้สียในการวาระการ

ประชมุครัง้น้ี 

: - ไมม่ี - 

คณุสมบติัตอ้งหา้ม : ไมม่ีประวัติการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทจุริต 

 : ไมม่ีประวัติการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบั

ผ ูบ้รหิารหรอืผ ูถื้อห ุน้รายใหญ่ของ

บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

: - ไมม่ี -  

ความสมัพันธ์กบับริษทั / บริษทัย่อย 

/ บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ในปัจจบุันหรือในช่วง 2 

ปีท่ีผา่นมา 

: - ไมม่ี -  

1.  กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการ
บริหารงานพนกังาน ลกูจา้ง หรือท่ี

: - ไมม่ี -  



ปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดือนประจาํ 
2. ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพี เชน่ ผูส้อบบัญช ี
หรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

: - ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัสําคญั

อนัอาจมีผลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ท่ี

ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

: - ไมม่ี - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 4 

นิยามกรรมการอิสระของบรษิทัฯ 
 

 บริษัท โซลารต์รอน  จาํกัด (มหาชน)  กาํหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ีจัดการของ

บริษัท   เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจควบคมุ และกาํหนดคณุสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ท่ีเขม้งวด

กว่าหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงันี้ 

 

1. ถือหุน้ไมเ่กิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
3. ไมม่ีความสมัพันธท์างธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะท่ี

อาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใชก่รรมการ
อิสระ หรือผูบ้ริหารของผูม้ีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และ
บตุร รวมทั้งคู่สมรสของบตุร) กับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น
ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

5. ไมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับผูถื้อหุน้ราย
ใหญข่องบริษทั  

6. ไมเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผูบ้ริหาร  หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของสาํนักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู ่

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดร้ับ
ค่าบริการเกินกว่า  2  ลา้นบาทต่อปี  จากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง้  
ทัง้นี้ ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีเป็นนิติบคุคล  ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการซ่ึงไมใ่ชก่รรมการอิสระ  
ผูบ้ริหาร  หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีนัน้ 

8. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

โดยในการพิจารณาคณุสมบัติกรรมการอิสระ  สาํหรับชว่งระยะเวลาในอดีต  กรณีกรรมการอิสระรายใหม่  ซ่ึงไม่ไดด้าํรง
ตาํแหนง่เป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม  ตอ้งไม่เคยเป็นบคุคล  ตามขอ้ 2, 3, 6 และ 7  ในระยะเวลา  2  ปีก่อนไดร้ับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  กรณีกรรมการอิสระท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง  ตอ้งไม่เคยเป็น
บคุคลตามขอ้ 3, 6, และ 7  ในวาระเดิมก่อนไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจบัุน  เวน้แต่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์ไดร้ับการผอ่นผนั  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 
เรื่อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

 

 

เขยีนที ่…………………………………………………… 

วันที ่……….…. เดือน ………..…………… พ.ศ.…………………. 

 

(1) ขา้พเจา้………………………………………………………………………………………สญัชาต…ิ……………….……………..….. 

อยู่บา้นเลขที…่………………….ถนน………………………………………………...ตาํบล/แขวง…………………………………………………… 

อาํเภอ/เขต……………………………………………….จงัหวัด……………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….…….. 

(2) เป็นผูถื้อห ุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิ้นรวม…………………………..……………….....หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................เสียง 

 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)………………………………………….….อาย…ุ………..…ปี อยู่บา้นเลขที.่.......................................................................... 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง.......................................................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... หรือ 

(2)………………………………………….….อาย…ุ………..…ปี อยู่บา้นเลขที.่......................................................................... 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง.......................................................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... หรือ 

(3)………………………………………….….อาย…ุ………..…ปี อยู่บา้นเลขที.่......................................................................... 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง.......................................................................อาํเภอ/เขต....................................................... 

จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อห ุน้ประจาํปี 

2562 ของ บริษทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ในวนัศกุรท่ี์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง

กระดงังา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขต

หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 
 

กจิการใดที่ผูร้ับมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

(.........................................................) 

 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

(.........................................................) 

 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

(.........................................................) 

 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

(.........................................................) 

 

 

หมายเหต ุ     ผูถื้อห ุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีกําหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา้ 
เรื่อง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

 

เขยีนที ่………………………………………………………… 

วันที ่……….…. เดือน ………..…………… พ.ศ.………………….. 

 

(1) ขา้พเจา้………………………………………………………………………………………สญัชาต…ิ……………….…….. 

อยู่บา้นเลขที…่………………….ถนน………………………………………………...ตาํบล/แขวง…………………………………………………… 

อาํเภอ/เขต……………………………………………….จงัหวัด……………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….…….. 
 

(2) เป็นผูถื้อห ุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิ้นรวม………………………………….………….....หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(1)………………………………………….….อาย…ุ………..…ปี อยู่บา้นเลขที.่............................................................. 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง......................................................................อาํเภอ/เขต........................................................ 

จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... หรือ 

(2)………………………………………….….อาย…ุ………..…ปี อยู่บา้นเลขที ่.............................................................. 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง......................................................................อาํเภอ/เขต........................................................ 

จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... หรือ 

(3)………………………………………….….อาย…ุ………..…ปี อยู่บา้นเลขที.่............................................................. 

ถนน.................................................ตาํบล/แขวง......................................................................อาํเภอ/เขต........................................................ 

จงัหวัด..............................................รหสัไปรษณีย.์.................................... 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อห ุน้ประจาํปี 

2562 ของ บริษทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ในวนัศกุรท่ี์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้ง

กระดงังา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขต

หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั้งนี ้ดงันี ้
 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

(  ) (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาและอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระท่ี 5  พิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 

เรื่อง แต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระ 

 

(  ) การแตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหนง่ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ จาํนวน 2 ท่าน  

1. นายเชดิพงษ ์สิริวิชช ์

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

 

2. นางรวิฐา  พงศน์ชุติ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

 

เรื่อง แต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่เขา้ดํารงตําแหน่ง จํานวน 1 ท่าน 

 

1. นายธานี  เต็มบญุศกัดิ์ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

 
 

 

วาระท่ี 6   พิจารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

   (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
 

 

วาระท่ี 7   พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทน 

  (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรห ุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษทัแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการ

ออกห ุน้สามญัใหม่จํานวนไม่เกิน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท 
 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723  บาท 

โดยวิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการเตรียมไวร้องรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) ของบริษทัฯ จํานวน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจํานวน 

326,473,000 บาท ท่ีเคยออกไวเ้ม่ือการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้เม่ือปี พ.ศ. 2561 และการแกไ้ขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 
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วาระท่ี 10  พิจารณาและอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 544,124,723 บาทเป็น 870,597,723 บาท 

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

ทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ไป(General Mandate) และพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของ 

บริษทัฯ ขอ้ 4 เรื่องการเปลี่ยนแปลงทนุจดทะเบียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทั 
 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อห ุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 

กจิการใดที่ผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผ ูร้ับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                         (.........................................................) 

 

 ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

                                                                        (.........................................................) 

 

 ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

                                                                        (.........................................................) 

 

 ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

                                                                        (.........................................................) 
 

หมายเหต ุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก 
จาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

1. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ 

           หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผ ูถื้อห ุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 
 

ในการประชมุใหญ่สามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2562  ของ บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ในวนัศกุรท่ี์ 30 เมษายน 

2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกระดงังา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอย

แสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ

สถานที่อื่นดว้ย 

 

……………………………………………………………… 

 

 

วาระที ่……  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………… 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 

วาระที ่……  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………... 

( ) (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 

วาระที ่……  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………... 

 ( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 

วาระที ่……  เร่ือง ……………………………………………………………………………………………... 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสยีง 
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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผ ูถื้อห ุน้เป็นผ ูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทย (Custodian)  

เป็นผ ูร้บัฝากและดแูลห ุน้) 

          เขยีนที…่………………..…………………….. 

                                                                                                           วัน...................เดือน.........................พ.ศ.............. 
 

 

(1) ขา้พเจา้…………………………..………………………………………………สญัชาติ………………..…………….….…………..….. 

อยู่บา้นเลขที…่………………………….ถนน…………………………….……………………...ตาํบล/แขวง…………………………………………………… 

อาํเภอ/เขต………………………………………………………….จงัหวัด………………………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….……. 

(2) ในฐานะผูป้ระกอบธรุกิจเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั …………………………………………………………………………… 

ซ่ึงเป็นผูถื้อห ุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิ้นรวม …........................................ห ุน้   และ    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................................... เสียง ดงันี ้

                          หุน้สามญั.........................................ห ุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................... เสียง 

                          หุน้บริุมสิทธิ....................................ห ุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................... เสียง 

  (3) ขอมอบฉนัทะให ้

1. ชือ่ …………………………………………….. อาย…ุ……….ปี     อยู่บา้นเลขที…่………..ถนน......................................................

ตาํบล/แขวง ...............................อาํเภอ/เขต……………………………………จงัหวัด …………………………………รหสัไปรษณีย…์………………หรือ 

2. ชือ่ …………………………………………….. อาย…ุ……….ปี     อยู่บา้นเลขที…่………..ถนน......................................................

ตาํบล/แขวง ...............................อาํเภอ/เขต……………………………………จงัหวัด …………………………………รหสัไปรษณีย…์………………หรือ 

3. ชื่อ …………………………………………….. อาย…ุ……….ปี     อยู่บา้นเลขที่…………..ถนน.......................................................

ตาํบล/แขวง ...............................อาํเภอ/เขต……………………………………จงัหวัด …………………………………รหสัไปรษณีย…์………………หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อห ุน้ประจาํปี 2562 

ของ บริษทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ในวนัศกุรท่ี์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งกระดงังา ชัน้ 3 

โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 

10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ้ดงันี ้

(  ) มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้สิ้นที่ถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

(  ) มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

(   ) หุน้สามญั............................................ หุน้ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้....................................................เสียง 

(  ) หุน้บริุมสิทธิ………………………………หุน้ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………………………………..เสียง 

 รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด............................................................. เสียง 

 

 

 

อากร

แสดมป์ 

20 บาท 
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 (5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั้งนี ้ดงันี ้
 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2561 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

   (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย ……………………เสียง (  ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง (  ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561  

  (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย ……………………เสียง (  ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง (  ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาและอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล 

   (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย ……………………เสียง (  ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง (  ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาและอนมุติัเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

เรื่อง แต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอีกวาระ 

(  ) การแตง่ตัง้กรรมการที่พน้จากตาํแหนง่ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ จาํนวน 3 ท่าน  

1. นายเชดิพงษ ์สิริวิชช ์

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

2. นางรวิฐา พงศน์ชุติ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

 

เรื่อง แต่งตัง้กรรมการเขา้ใหม่เขา้ดํารงตําแหน่ง จํานวน 1 ท่าน 

1. นายธาน ี เต็มบญุศกัดิ์ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
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วาระท่ี 6   พิจารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 

วาระท่ี 7   พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจําปี 2562 และกําหนดค่าตอบแทน 

  (  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย ……………………เสียง (  ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง (  ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรห ุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษทัแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) โดยการออกห ุน้

สามญัใหม่จํานวนไม่เกิน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท 

 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 870,597,723 บาท เป็น 544,124,723  บาท โดย

วิธีการตดัห ุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการเตรียมไวร้องรบัการเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) 

ของบริษทัฯ จํานวน 326,473,000 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท รวมเป็นจํานวน 326,473,000 บาท ท่ีเคยออกไว้

เม่ือการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้เม่ือปี พ.ศ. 2561 และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณฑส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษทั เพ่ือให้

สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียน 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาและอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนเดิม 544,124,723 ห ุน้ เป็นทนุจดทะเบียน 870,597,723 ห ุน้ โดยออกห ุน้

สามญัแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General mandate) จํานวน 326,473,000 ห ุน้ และอนมุติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 
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วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้ง

และไมใ่ชเ่ป็นการ ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อห ุน้ 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมกีารพิจารณา

หรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 

กจิการใดที่ผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผ ูร้ับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ
เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

 

 

ลงชือ่ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

                                                                                              (.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

                                                                                             (.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

                                                                                             (.........................................................) 

ลงชือ่ ........................................................... ผูร้ับมอบฉนัทะ 

                                                                                            (.........................................................) 

 

หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อห ุน้ที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน   

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อห ุน้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนนิการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้ับอนญุาตประกอบธรุกจิ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อห ุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อห ุน้ของ ของ บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ในวนัวนัศกุรท่ี์ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 

น. ณ หอ้งกระดงังา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขต

หว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 

 

วาระท่ี___________ เรื่อง______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 

วาระท่ี ___________เรื่อง_______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 

วาระท่ี__________ เรื่อง   เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 

 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

                ( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

ช่ือกรรมการ _______________________________ 

( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไมเ่ห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

 



ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 5 

 

 

 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบัประวติัและประสบการณก์ารทํางาน 

ของผ ูส้อบบญัชีของบรษิทัประจําปี 2562 
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ประวติัส่วนบคุคลและการท างาน 
           
นางสาวชวนา วิวฒัน์พนชาติ 
            

ทีอ่ยู่ 8/4 ชัน้ 1, 3 ซอยวภิาวดรีงัสติ 44 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ  แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  
กรุงเทพฯ 10900 
 

Tel. 662-9413656-7, 9413584-6  Fax. 662-9413658 
 

E-mail : chaovana.v@pitisevi.com or pitisevi@cscoms.com Website : www.pitisevi.com 
 

ประวติัการศึกษา 
๏ ปรญิญาโท  : บญัชมีหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2548 

 : Master of Management, University of Wollongong, NSW, Australia, พ.ศ. 2531 
๏ ประกาศนียบตัรชัน้สงู : Diploma of Management, University of Newcastle, NSW, Australia, พ.ศ. 2530 

: ประกาศนียบตัรบญัชบีณัฑติทางการสอบบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์พ.ศ. 2537 
๏ ปรญิญาตร ี  : บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2526 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4712 ทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก กลต. 

๏ ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ 

๏ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตบรษิทัประกนัภยั 

๏ ผูส้อบบญัชขีองผูป้ระกอบธุรกจิการซือ้ขายล่วงหน้า 

๏ ASEAN CPA by ACPACC (since 2017) 

ประสบการณ์การท างาน 
ปัจจบุนั   

๏ กรรมการผูจ้ดัการ  

o บริษทั ส านักงานปีติเสวี จ ากดั ( A member firm of Moore Stephens International Limited Group 
of Independent Firms) (ปฏิบติังานสอบบญัชีตัง้แต่ปี 2525 ถึงปัจจบุนั)  

o บรษิทั MOORE STEPHENS DIA SEVI จ ากดั 
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ประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
๏ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

o บรษิทั ฟู้ดแอนดด์ริง้ส ์จ ากดั (มหาชน) (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
o บรษิทั เอส.ซ.ีไอ.อเีลคตรคิ แมน็นิวแฟ็คเชอเรอ จ ากดั 

๏ อดีตกรรมการบริหาร 

o Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong) 
o บรษิทับรหิารสนิทรพัยอ์อมทรพัย ์จ ากดั 

๏ อดีตกรรการตรวจสอบ 

o บรษิทั อโีนเวรบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (2552-2558) 

 
สมาชิกสถาบนัวิชาชีพ 

๏ สมาชกิสภาวชิาชพี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

๏ สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

๏ สมาชกิสมาคมสง่เสรมิสถาบนับรษิทัไทย (พ.ศ. 2543 – ปจัจุบนั)  

หลกัสตูรอบรม 
2561   :  หลกัสตูรผูน้ ายุคใหม่ โปรง่ใส ตา้นภยัธุรจรติ รุ่นที ่1/2561 
2560   :  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคมรุ่นที ่11 (นมธ. 11) 
   :  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong 
2559   :  Risk Management Program for Corporate Leaders- RCL รุ่น 4/2016 

   :  หลกัสตูร “การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตวัเป็นผูส้อบภายในรบัอนุญาตสากล” รุ่นที ่23 คณะ 
      พาณิชศาสตรแ์ละการบญัชจีฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

   :  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”,  Hong Kong 
2555   :  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “Update IFRSs”, Kualalumpur, Malaysia  
2555   :  Developing IT Audit Plan Program จากสมาคมผูต้รวจสอบแห่งประเทศไทย 
2552   :  อบรม “เทคนิคการสบืสวนสอบสวนคดพีเิศษ โดยใชค้วามรูด้า้นบญัช ีภาษอีการ และการเงนิ”  
      จดัโดย ส านกัคดกีารเงนิการธนาคาร กรมสอบสวนคดพีเิศษ  
2549   :  Audit Committee Program จาก Thai Institute of Directors Association (IOD) 
2548   :  Directors Certification Program (DCP 58/2005) จาก Thai Institute of Directors  
      Association (IOD) 
   :  ประกาศนียบตัรกฎหมายภาษอีากร รุ่นที ่1 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝา่ยตุลาการศาล 
      ยุตธิรรม 
2545   :  อบรม “การใชค้อมพวิเตอรใ์นการตรวจสอบบญัช”ี รุ่นที ่1 จากสภาวชิาชพีบญัช ี
2541   :  หลกัสตูร การสอบบญัชสีหกรณ์โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต รุ่นที ่6 
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ประสบการณ์การอ่ืน 

๏ วทิยากรบรรยายหวัขอ้ การสอบบญัช ี  จรรยาบรรณวชิาชพี และการควบคุมคุณภาพส านกังานสอบบญัช  ี สภาวิชาชีพ

บญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์(พ.ศ. 2552-ปจัจุบนั) 

๏ วทิยากร สมัมนาพจิารณ์ (ร่าง) จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีสภาวชิาชพีบญัช ี(พ.ศ. 2561, 2554)  

๏ อาจารยพ์เิศษโครงการปริญญาโท  วชิา ประเดน็และปญัหาเกีย่วกบัมาตรฐานการบญัช ีและวชิา การก ากบัดแูลกจิการ

และจรยิธรรมในวชิาชพี มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิต (พ.ศ. 2553-ปจัจุบนั) 

๏ อาจารยพ์เิศษวชิา สมัมนาวชิาการตรวจสอบภายใน หลกัสตูรปรญิญาตร ีส านกัวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล  

๏ อาจารยพ์เิศษวชิา Seminar in Accounting (International Course) ส านกัวชิาการจดัการ หลกัสตูรปรญิญาตร ี

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง  (พ.ศ. 2549- ป ัจ้จุบนั) 

๏ อาจารยพ์เิศษวชิา สอบบญัช ีหลกัสตูรปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

(พ.ศ.  2551)  
๏ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ ในฐานะผูท้รงคุณวฒุใินสาขาวชิาการบญัช ี โครงการบณัฑติศกึษาภาควชิาการบญัช ี 

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  (พ.ศ. 2550) 

๏ อาจารยพ์เิศษวชิา   Corporate Governance Analysis    หลกัสตูรปรญิญาตร ี คณะบรหิารธุรกจิ   

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

๏ อาจารยพ์เิศษวชิา Managerial Accounting   หลกัสตูรปรญิญาตร ี ส านกัวชิาการจดัการ  มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

(พ.ศ. 2549-2550) 

๏ อาจารยพ์เิศษวชิา Intermediate Accounting II ( International Course) หลกัสตูรปรญิญาตร ีส านกัวชิาการจดัการ            

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ. 2548) 

 

งานบริการสงัคม 
  :  กรรมการบรหิารสภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์(พ.ศ. 2557-ปจัจุบนั) 
  :  กรรมการ คณะมาตรฐานการสอบบญัช ีสภาวชิาชพีบญัชฯี (พ.ศ. 2560-ปจัจุบนั, 2554- 2556) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการกลัน่กรองมาตรฐานการบญัช ีสภาวชิาชพีการบญัชฯี (พ.ศ. 2560- ปจัจุบนั) 
  :  ประธานกรรมการ คณะท างานพจิารณาคุณสมบตัผิูข้ ึน้ทะเบยีนผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
     สภาวชิาชพีบญัช ี(พ.ศ. 2557-ปจัจุบนั) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการรา่งขอ้บงัคบัสภาวชิาชพี สภาวชิาชพีบญัชฯี (พ.ศ.  2554 – ปจัจบุนั) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการรา่งจรรยาบรรณ สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์      
     (พ.ศ. 2551 - 2557 และ 2560 - ปจัจุบนั) 
  :  ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการก ากบับรหิารการลงทุนสภาวชิาชพีบญัชฯี (พ.ศ. 2557-ปจัจุบนั) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการภาษสีรรพากร หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  
     (พ.ศ.2558 – ปจัจุบนั) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏบิตังิานของตลาด (Market Practice Subcommittee)  
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     สมาคมตลาดตราสารหนี้แห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – ปจัจุบนั) 

งานบริการสงัคม (ต่อ) 
  :  กรรมการสมาคมนิสติเก่าคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2551- ปจัจบุนั) 
  :  กรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล สถาบนัรบัประกนัคุณภาพสถานพยาบาล 
     (องคก์รมหาชน) (พ.ศ. 2560 – ปจัจุบนั)  
  :  กรรมการ คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิ กรณีซือ้หุน้ บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร (ซพีเีอฟ) 
     (พ.ศ. 2560-2561) องคก์ารกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ (Thai PBS) 
  :  กรรมการ คณะท างานพจิารณาประเดน็ปญัหาสรรพากร และโครงการสมัมนาฯ และ ตดิตามการปฏริปู 
     กฎหมาย (พ.ศ. 2560 –ปจัจบุนั) หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
  :  กรรมการ คณะท างานเพื่อพจิารณาขอ้มลูเชงิคุณภาพเกีย่วกบัเรื่องส าคญัทีต่รวจสอบ (KAM)   
     สภาวชิาชพีบญัชฯี (พ.ศ. 2560) 
  :  วทิยากรและทีป่รกึษา โครงการพฒันาหลกัเกณฑแ์ละนโยบายบญัช ีและคูม่อืบญัชกีองทุนหลกัประกนั 
     สขุภาพแห่งชาต ิ(พ.ศ. 2560) ส านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 
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ประวัติสวนบุคคลและการทํางาน 

 

นางสาววันเพ็ญ อุนเรือน 
 

8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
 

Tel. 662-9413584-6, 9413656-7  Fax. 662-9413658 
 

E-mail : wanpen.u@pitisevi.com or pitisevi@cscoms.com Website : www.pitisevi.com 
 
 

ประวัติการศึกษา 
๏ ปริญญาโท  : บัญชีมหาบัณฑิต (บช. บ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2547 

๏ ประกาศนียบัตร  : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  พ.ศ. 2540 
๏ ปริญญาตรี  : บัญชีบัณฑิต (บช. บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2538 

 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขท่ี 7750 

๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ประสบการณการทํางาน 
ปจจุบัน  :  บริษัท สํานักงานปติเสวี จํากัด 

:  ตําแหนง Audit Partner   (ปฎิบัติงานสอบบัญชีตั้งแตป 2538 ถึงปจจุบัน) 
 

2550 – 2554 :  ผูจัดการอาวุโสฝายตรวจสอบบัญชี Senior Manager 

2546 – 2549 :  ผูจัดการฝายตรวจสอบบัญชี Audit Manager  

2542 – 2545 :  ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส Senior I (Supervisor)  

 2538 – 2541 :  ผูชวยตรวจสอบบัญชี Junior Assistant  
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ประสบการณอื่นๆ 
ปจจุบัน   : วิทยากรบรรยาย In house Training ของสํานักงานฯ 
2550   : วิทยากรบรรยายเร่ือง “ การจัดทํางบการเงินรวม “ ใหแกบริษัท เสถียรแสตนเลสสตีล จํากัด 
        มหาชน 
2549   : วิทยากรบรรยาย เร่ือง “ การจัดทํางบกระแสเงินสด “ ใหแกบริษัท อิโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด  
     มหาชน 

 
หลักสูตรอบรม  

๏ เขาอบรม Moore Stephens Asia Pacific Technical Conference 2016, ฮองกง  

๏ เขาอบรม Moore Stephens International Limited, “ IFRS and IAS  กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 

๏ เขาอบรม Moore Stephens Asia Pacific Technical Work shop, “Sarbanes Oxley’s Act and issues”  

กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

งานบริการสังคม 
๏ คณะอนุกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชี 

 

สมาชกิองคกร 
๏ สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ประวัตสิ่วนบุคคลและการท างาน 
 

นางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา 
8/4 ชั้น 1, 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวด-ีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
 

Tel. 662-9413584-6, 9413656-7  Fax. 662-9413584 
 

E-mail : porntip.a@pitisevi.com or pitisevi@cscoms.com Website : www.pitisevi.com 
 

 
ประวัติการศึกษา 

 ปริญญาโท  : บัญชมีหาบัณฑิต (บช. ม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 

 ประกาศนียบัตร  : ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี (ปส.) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

  พ.ศ. 2549 
 ปริญญาตร ี  : บัญชีบัณฑิต (บช. บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2538 

 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9589 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ประสบการณ์การท างาน 
ปัจจบุัน  : บริษัท ส านักงานปีติเสวี จ ากัด : ต าแหน่ง Audit Partner  

2553-2556 :  ผู้จัดการอาวโุสฝา่ยตรวจสอบบัญชี Senior Audit Manager 

2549 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี Audit Manager  

2544 – 2548 : ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวโุส Senior I (Supervisor) 

2541 – 2544 : ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี Junior Assistant  

 

ประสบการณ์อื่นๆ 
 : เป็นหัวหน้าคณะปฏิบัติงานตรวจสอบกรณีพิเศษ (Financial Due Diligence) 

: วิทยากรบรรยายมาตรฐานการบัญชโีครงการ In House Training ของส านักงานฯ 
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เง่ือนไขในการเขา้รว่มประชมุผ ูถื้อห ุน้ 

การเขา้รว่มประชมุ 

 กรณีท่ีมีผูถื้อห ุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุภายหลังจากท่ีมีการเปิดประชมุไปแลว้ตามเวลาท่ีกาํหนดใน
หนังสือเชิญประชมุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใหง้ดเวน้การลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระท่ีไดม้ีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนน
เสียงเสร็จส้ินไปแลว้  โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระท่ียังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการ
ย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผ ูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผ ูถื้อห ุน้ท่ีมีสญัชาติไทย 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุดว้ยตวัเอง จะตอ้งแสดงบัตรประจาํตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ 
บัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสือเดินทางหรือบัตรประจาํตวัอ่ืนท่ีแสดงรปูถ่ายซ่ึงออกโดยหนว่ยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้ง
ครบถว้นพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.1.2 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

1.1.3 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะพรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

1.2 ผ ูถื้อห ุน้ชาวต่างชาติ 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุดว้ยตวัเอง จะตอ้งแสดงบัตรประจาํตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ        
บัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสือเดินทางหรือบัตรประจาํตวัอ่ืนท่ีแสดงรปูถ่ายซ่ึงออกโดยหนว่ยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้ง
ครบถว้นพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.2.2 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้อบฉันทะพรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยเอกสารไดร้ับการ
รับรองลงลายมือชื่อจากสถานทตูหรือสถานกงสลุไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจ
ตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือชือ่ 

1.2.3 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะพรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 

 ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

2.1.1 หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีสง่มาพรอ้มหนงัสือเชญิประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชือ่ถกูตอ้ง
ครบถว้นพรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.1.2 สาํเนาหนงัสือท่ีแสดงหลกัฐานว่าผูใ้ดมีอาํนาจลงนามมอบฉนัทะ พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้ 

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้ีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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2.1.4 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลกัฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ 

2.1.5 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะ พรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.2 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในต่างประเทศ 

 ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้งครบถว้น
พรอ้มติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.2.2 สาํเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานว่าผูใ้ดมีอาํนาจลงนามมอบฉันทะ พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติ
บคุคลนัน้ 

2.2.3 สาํเนาบัตรประจาํตัว (ดังกาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้ีอาํนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มการรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 

2.2.4 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้ 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตอ้งไดร้ับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทตูหรือสถานกงสลุไทยในประเทศนั้น
หรือ โนตารีพบับลิกหรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะ พรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.2.7 เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ม้ีอาํนาจลงนามของ 
นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุไดต้ั้งแต่เวลา 
12.00 น. ของวันศกุรท่ี์ 26 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

 กรณีผูเ้ขา่ร่วมประชมุมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชื่อ แกไ้ขชื่อ หรือ ชื่อสกลุ โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวในการ
ลงทะเบียนดว้ย และมาลงทะเบียนลว่งหนา้กอ่นเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารไดม้ีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

การมอบฉนัทะ 

 ตามคาํชี้แจงของกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 ระบวุ่า
การมอบฉันทะใหบ้คุคลอ่ืนเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ก็ได ้ทั้งนี้ ผูถื้อห ุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้ง
มอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

การออกเสียงลงคะแนน 

 ในการออกเสียงใหน้ับ 1 หุน้เป็น 1 เสียง โดยบริษัทฯ จะใชวิ้ธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทฯ แจกให ้ซ่ึง
บริษัทฯ กาํหนดใหผู้ถื้อห ุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกเวน้
วาระเลือกตั้งกรรมการซ่ึงจะใหผู้ถื้อห ุน้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทกุกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่วาระ
เพื่อใหม้ีความชดัเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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ขอ้บงัคบัของ 
บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 

เฉพาะในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชมุผ ูถื้อห ุน้ 
--------------------------------- 

1. การออกห ุน้ 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัชนิดระบชุือ่ผูถื้อห ุน้ อนัเป็นหุน้ท่ีตอ้งใชเ้งินครั้งเดียวจนเต็มมลูค่า และ/หรือเป็นหุน้ท่ีชาํระค่าห ุน้

ดว้ยทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตัวเงิน หรือใหใ้ชลิ้ขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย
การคา้ แบบหรือหุ่นจาํลอง แผนผงั หรือกรรมวิธีลบัใด ๆ หรือ ใหใ้ชข้อ้สนเทศเกี่ยวกบัประสบการณท์างอตุสาหกรรม การ
พาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร ์

  

 บริษัทมีสิทธิท่ีจะออกหุน้บริุมสิทธิ ห ุน้ก ู ้ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพยอ่ื์นใดก็ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยอ์นญุาต 

 

ขอ้ 10. ห ุน้ของบริษทัใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสรี และหุน้ท่ีถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจาํนวนรวมกันไม่เกินรอ้ยละส่ีสิบเกา้ 
(49) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ัตราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษัทเกิน
อตัราสว่นขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนัน้ได ้

 

 คาํว่า “คนต่างดา้ว” ตามขอ้บังคับฉบับนี้ใหม้ีความหมายตามนิยามคาํว่า “คนต่างดา้ว” ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ

ธรุกิจของคนตา่งดา้ว 
 

2. การเลือกตัง้กรรมการ 
ขอ้ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย หา้ (5) คน และใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ

ดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้และ
กรรมการไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไมจ่าํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี้ 
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทา่จาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้ง
บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้

(3) บคุคลซ่ึงไดร้ับคะแนนเสียงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่ีบคุคลซ่ึงไดร้ับการเลือกตั้งในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครั้งนัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 

ขอ้ 18. ในการประชมุสามัญประจาํปีทกุครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) 

 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้น ไดจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง 
ๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับ
ตาํแหนง่อีกก็ได ้

 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้ตาํแหนง่ตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ตาํแหนง่เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบัติ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

(4) ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสัง่ใหอ้อก 
 

     ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหนง่ ใหย่ื้นใบลาออกตอ่บริษทั การลาออกมีผลนบัแตว่ันท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
  

     กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ยก็ได ้
 

 ขอ้ 21. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบคุคลซ่ึงมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจํากัด เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสอง (2) เดือน 
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 บคุคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน   
 

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู ่

 

ขอ้ 23. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(1/2) ของจาํนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

3. การเรยีกประชมุ 
ขอ้ 35. การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 
 

ขอ้ 36. ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง การประชมุเช่นว่านี้ใหเ้รียกว่า “การประชมุสามัญ” การประชมุสามัญ

ดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวันส้ินสดุทกุปีบัญชขีองบริษทั 
 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 
 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่
น ้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดเขา้ชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนังสือรอ้งขอนั้นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใดไวใ้หช้ัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน หนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่ันท่ีไดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชมุผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจัดทาํหนังสือนัดประชมุระบสุถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อห ุน้และนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจาํกัดทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชมุ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไ์ม่
นอ้ยกว่าสาม (3) วันกอ่นวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา (3) วันติดตอ่กนั 

 

4. องคป์ระชมุ 
ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) 

คนหรือไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีห ุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครั้งใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชมุไม่
ครบเป็นองคป์ระชมุตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ การประชมุเป็นอันระงบั
ไป ถา้การประชมุผูถื้อหุน้นั้นมิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชมุไป
ยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า เจ็ด (7) วันกอ่นวันประชมุ ในการประชมุครั้งหลงันี้ไมจ่าํเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

 

5. คะแนนเสียง 
ขอ้ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อห ุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งทาํ

เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทาํตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดกําหนด โดยใหม้อบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบคุคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ี
รายการดงัตอ่ไปนี้ 

ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ชือ่ผูร้ับมอบฉนัทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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6. วาระประชมุ 
ขอ้ 40. การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดับระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ เวน้แต่ท่ีประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดับ

ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ 
 

 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุได ้

 

 ในกรณีท่ีท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ หรือเร่ืองท่ีผูถื้อห ุน้เสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ 
และจาํเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชมุกาํหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชมุครั้งต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่ง
หนังสือนัดประชมุระบสุถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยังผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชมุ 
ทั้งนี้ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชมุในหนังสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชมุดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดตอ่กนั 

 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุ หรือไม่อาจปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ถา้
มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อห ุน้ซ่ึงมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

 

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อห ุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนตอ่หนึ่งห ุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผูถื้อหุน้จะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรรมการ 

 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บังคับนี้ หรือกรณีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว ้หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะตอ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้กบ่คุคลอ่ืน 

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการใหเ้ชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญั การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเขา้จดัการธรุกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวัตถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บังคบัของบริษทั 

จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ. การออกหุน้ก ู ้

ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 
 

7. การเพ่ิมทนุ  

ขอ้ 44.   บริษทัอาจเพิ่มทนุของบริษทัได ้ดว้ยการออกหุน้ใหมโ่ดยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ 

            จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ้ 45.   บริษัทอาจเสนอขายหุน้ท่ีเพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้และอาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้ตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคน                  
มีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไปตามมติท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ 
 

8. เงินปันผลและเงินสํารอง 
ขอ้ 48. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการ

จา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล 
 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพเ์ป็น
ระยะเวลาสาม (3) วันติดตอ่กนั และจดัใหม้ีการจา่ยเงนิปันผลดงักลา่วภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่ันท่ีมีมติเชน่ว่านัน้ 

 

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้เป็นครั้งคราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไร
พอสมควรท่ีจะกระทาํเชน่นัน้ได ้และเมื่อไดจ้า่ยเงนิปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราว
ตอ่ไป 

 

ขอ้ 50. เงนิปันผลนัน้ใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ ห ุน้ละเทา่ ๆ กนั เวน้แตจ่ะกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนในขอ้บังคบันี้สาํหรับหุน้บริุมสิทธิ 
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ขอ้ 51. บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสทุธิประจาํปี หักดว้ย
ยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนี้จะมีจาํนวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน 

 

 นอกจากทนุสาํรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทนุสาํรองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะ
เป็นประโยชนใ์นการดาํเนินกิจการของบริษทัดว้ยก็ได ้

 

 เมื่อบริษทัไดร้ับอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้แลว้ บริษัทอาจโอนทนุสาํรองอ่ืน ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองส่วนลํา้
มลูคา่ห ุน้ตามลาํดบั เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษทัได ้

 

 

 

 

9. ผ ูส้อบบญัชี 
ขอ้ 56.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการทาํงบดลุ  และบัญชีกาํไรขาดทนุ ณ วันส้ินสดุของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชมุผู้

ถือห ุน้ใน การประชมุสามัญประจาํปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อน
นาํเสนอตอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้  

  

ขอ้ 59. ผูส้อบบัญชใีหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้สามัญประจาํปีแต่งตั้งทกุปี โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบัญชีผูซ่ึ้งออกไป  นั้นกลับ  
เขา้รับตาํแหนง่อีกก็ได ้

 

ขอ้ 60.  ผูส้อบบัญชคีวรไดร้ับคา่ตอบแทนเทา่ใด ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กาํหนด 
 

ขอ้ 61. กรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษัทในขณะเวลาอยู่ในตาํแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอามาเป็น
ผูส้อบบัญชขีองบริษทัไมไ่ด ้

 

ขอ้ 62. ผูส้อบบัญชมีีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชมุในการประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัททกุครั้งท่ีมีการพิจารณางบดลุ บัญชีกาํไรขาดทนุ และ
ปัญหาเกี่ยวกบับัญชขีองบริษทั เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถื้อหุน้ และใหบ้ริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท
ท่ีผูถื้อห ุน้จะพึงไดร้ับในการประชมุผูถื้อหุน้นัน้แกผู่ส้อบบัญชีดว้ย 
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แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

สถานท่ีประชมุ : ณ หอ้งกระดงังา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย 

 


