
หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

 

 

ที ่ เอส.พี.0141/2565           

วันที่  12  เมษายน 2565 

เรือ่ง ขอเชญิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย   

1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

2. รายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ในรปูแบบ QR CODE  

3. ขอ้มลูของบคุคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหนง่กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
4. ขอ้มลูและประวัติของผูส้อบบัญชขีองบริษทั ประจ าปี 2565 

5. หนงัสือมอบฉนัทะและขอ้มลูกรรมการอิสระที่บริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉนัทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ 

6. เงือ่นไขการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ขอ้บังคบัของบริษทัที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้  
8. แผนที่สถานที่ประชมุ  

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน       

วนัพฤหสัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ  หอ้งบหุงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 

ซอยแสงจนัทร ์แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อ

พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี้ 

วาระท่ี 1  รบัทราบรายงานการประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จดัขึน้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยได้

มีการจัดท ารายงานการประชมุภายใน 14 วัน นับแต่วันประชมุ วิสามัญผูถื้อหุน้ ซ่ึงไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซดข์องบริษทัฯ (www.solartron.co.th)  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ รับทราบรายงานการประชมุ วิสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2564  

การลงมติ  :  วาระน้ีไม่ตอ้งลงมติ เน่ืองจากเป็นการรายงานใหผ้ ูถื้อห ุน้รบัทราบ 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564 

 ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : บริษัทไดส้รปุผลการด าเนินงานที่ผา่นมาและการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญซ่ึงเกิดขึ้นในรอบปี 

2564 ทีป่รากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564  

ความเห็นคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามัญผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัและ

รายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงจดัท าอยา่งถกูตอ้งและมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 2 

การลงมติ  :  วาระนี้ไมต่อ้งลงมติเนื่องจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรบัปีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2564 และรายงานของผ ูส้อบบญัชี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษัทตอ้ง

จัดท างบดลุและบัญชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วันส้ินสดุรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแลว้และเสนอใหท้ี่

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้อบบัญชี  ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนญุาต และ

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามเห็นชอบแลว้ โดยแสดงไวใ้นรายงาน 56-1 One Report ประจ าปี ซ่ึง

สามารถดาวนโ์หลดจากรหัสคิวอาร ์( QR code ) ที่ปรากฎในเอกสารแนบ 2 

การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนมุติังดจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล : ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบริษทั หากไมก่ระทบตอ่การด าเนินงานของบริษทัฯ 

อยา่งมีนยัส าคญั ก าหนดใหจ้า่ยเงนิปันผลสงูสดุไมเ่กินรอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหักส ารองตามกฎหมาย แตเ่นื่องจากในปี 2564 ผล

ประกอบการ ส าหรับงบการเงนิรวม ของบริษทัขาดทนุจึงไมส่ามารถจา่ยเงนิปันผลได ้ และบริษทัไม่สามารถท าการจดัสรรทนุส ารองตาม

กฎหมายได ้บริษทัฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุงดจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  และงดจา่ยเงินปันผล 

 

http://www.solartron.co.th/
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ขอ้มลูเปรียบเทียบก าไรสทุธิและอัตราการจา่ยเงนิปันผลของ 3 ปีที่ผา่นมา 

 

รายการ 

ปี 2564 

หน่วย : บาท 

ปี 2563 

หน่วย : บาท 

ปี 2562 

หน่วย : บาท 

ทุนที่ช  ำระแลว้ 1,088,249,446 544,124,723 544,124,723 

ก ำไรสะสมจดัสรรแลว้ส ำรองตำมกฎหมำยในงบกำรเงิน   55,965,054 55,965,054 55,965,054 

ก ำไรสะสมท่ีตอ้งจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย  10%ของทุนที่ช ำระแลว้ 108,824,944.60 54,412,472.30  54,412,472.30  

ก ำไร(ขำดทุน) สุทธิ  (282,010,000) (542,810,000) (401,080,000) 

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน(บำท:หุน้) (0.51) (0.99) (0.74) 

สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผล(ร้อยละ) 0.00% 0.00% 0.00% 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นเงินส ารอง

ตามกฎหมาย และงดจา่ยเงนิปันผล 

การลงมติ  : วาระนี้ตอ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษทัขอ้ที่ 18 ก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหนง่ตาม

วาระในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซ่ึงในการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2565 ครั้งนี้มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ   ดงัรายนามตอ่ไปนี้   

 

1) นายเชดิพงษ ์    สิริวิชช ์  ประธานกรรมการบริษทั   

2) นางรวิฐา         พงศน์ชุติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3) นายธานี    เต็มบญุศักด์ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 

     แตง่ตัง้กรรมการใหมเ่ขา้ด ารงต าแหนง่แทนกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ จ านวน  3  ทา่น  ไดแ้ก ่

1)  พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั เอนกเวียง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2)  นายวิพล      วรเสาหฤท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3)  นายณัฐพงศ ์ ภทัรธีรานนท ์ กรรมการ 

เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผา่นเว็บไซตข์องบริษทั ตัง้แตว่ันที่ 18 

กมุภาพนัธ ์– 18 มีนาคม 2565 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น

กรรมการของบริษทัฯ เป็นการลว่งหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการ

ประชมุในครั้งนี้ไมม่ีผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอชื่อบคุคลมายงับริษัทฯ  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เขา้ด ารงต าแหน่งแทน

กรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ จ านวน  3  ท่าน  ไดแ้ก่  1)  พลต ารวจโทสฤษฎ์ชัย  เอนกเวียง  2) นายวิพล วรเสาหฤท และ                 

3) นายณัฐพงศ ์ภทัรธีรานนท ์ 

การลงมติ  :  การเลือกตั้งกรรมการบริษัทตอ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ

และออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชดุต่างๆ ประจ าปี 2565  

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จงูใจกรรมการในระดับที่เหมาะสมและ

รักษากรรมการที่มีคณุภาพใหอ้ยูก่ับบริษัทตลอดไป ซ่ึงการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

ในอตัราคา่ตอบแทนเดิมที่เคยไดร้ับจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 ดงันี้ 

 



หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

 

 

 

                      คณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนต่อเดือน  (บาท/คน/เดือน) ค่าเบ้ียประชมุ  (บาท/คน/ครัง้) 

2565 2564 2565 2564 

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

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

3.คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน - ไมม่ี - - ไมม่ี - 20,000.- 20,000.- 

 

โดย ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชดุต่างๆ  ใหไ้ดร้ับค่าตอบแทนสงูกว่ากรรมการอัตรารอ้ยละ 

20  และคา่ตอบแทนอื่นๆ รวมเป็นเงนิไมเ่กิน 4,000,000 บาท (ส่ีลา้นบาทถว้น) 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุัติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประจ าปี 2565 ในอตัราที่เทา่กบัคา่ตอบแทนปี 2564  

การลงมติ  :  ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้จะตอ้งผา่นมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 

3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุติัการแต่งตัง้ผ ูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน  

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ ที่ประชมุสามัญผูถื้อ

หุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททกุปี และประกาศ กลต. ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษัทที่ออกหลักทรัพยซ่ึ์งเป็นบริษทัจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจ์ัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบัญชี หากผูส้อบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงนิของบริษทัมาแลว้หา้รอบปีบัญชตีิดตอ่กนัโดยสามารถแตง่ตั้งผูส้อบบัญชรีายใหมไ่ด ้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาความเป็นอิสระ ผลการ

ปฏิบัติงาน และบริการของผูส้อบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทน จึงมีความเห็นเสนอขออนมุตัิแตง่ตั้ง ผูส้อบบัญชีส าหรับปี 2565 คือบริษทั 

ส านกังานปิติเสวี จ ากดั ดงัรายชือ่ตอ่ไปนี้ 

1. นางสาวชวนา   วิวัฒนพ์นชาติ   ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4712 หรือ 

2. นางสาววันเพ็ญ  อุน่เรือน    ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7750 หรือ 

3. นางสาวพรทิพย ์ อมรชยัเลิศพฒันา   ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9589 หรือ 

4. นางสาวนนัธิรา    คณุงาม    ผูส้อบบัญชรีับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี12707 

ทั้งนี้ ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

กับบคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยก าหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2565 เป็นเงิน : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรับ

รายงานของผูส้อบบัญชใีนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสง่เสริมและแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติ

บคุคลส าหรับปีส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บัตรสง่เสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ดงันี้ 

 (หนว่ย : บาท) 

รายการ ปี 2564  ปี 2563  ปี 2562  

คา่สอบบัญชบีริษทังบการเงนิเฉพาะกิจการและงบการเงนิรวม 1,700,000.00 1,700,000.00 1,700,000.00 

คา่สอบบัญชบีัตรสง่เสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

                       อตัราการเพ่ิมขึ้น (%) - - - 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

ใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุัติแต่งตั้ง  นางสาวชวนา  วิวัฒนพ์นชาติ  ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4712  หรือ

นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน  ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  7750  หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผูส้อบบัญชีรับ

อนญุาตทะเบียนเลขที่ 9589 หรือ นางสาวนันธิรา คณุงาม 12707 จากบริษัท  ส านักงานปิติเสวี  จ ากัด  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท

ส าหรับปี  2565 โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ เป๋นเงิน : 1,700,000 บาท ค่าสอบบัญชีส าหรับรายงานของผูส้อบ

บัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมและแบบค าขอใชสิ้ทธิและประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรับปี

ส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บัตรสง่เสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท โดยมีรายละเอียดประวัติของผูส้อบบัญชตีามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 

การลงมติ  :  การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งผา่นมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 



หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

 

 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถา้มี)   

ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.๒๕๓๕ 

(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๔) ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้ซ่ึงมีห ุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่

ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกได ้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรบรรจวุาระนี้เพื่อเปิดโอกาส

ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไวใ้นการประชมุครั้งนี้  

 

จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง

ได ้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นซ่ึงบรรลนุิติภาวะแลว้ หรือพลเอกภดูิศ ทัตติยโชติ กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขป

ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 4 เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านได ้โดยใชห้นังสือมอบฉันทะที่ไดแ้นบมานี้พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 

บาทครบถว้นเรียบรอ้ย ส าหรับผูร้ับมอบฉันทะที่จะเขา้ร่วมประชมุตอ้งน าเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อ

หุน้ ตามรายละเอียดที่แจง้ไวใ้นส่ิงที่ส่งมาดว้ย 5 และส่งมอบต่อเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ที่จดุลงทะเบียนหนา้หอ้งประชมุ ก่อนผูร้ับมอบ

ฉนัทะเขา้ร่วมประช ุ

อนึ่ง บริษัทฯไดก้ าหนดใหผู้ถื้อหุน้ที่มีรายชื่อในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เป็นวันใหสิ้ทธ์ิผูถื้อ

หุน้ (Recode Date) ในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครั้งนี้ 

ทัง้นี้ บริษทัฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อความเส่ียงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสขุภาพ

ของผูถื้อหุน้และผูท้ี่เขา้ร่วมประชมุทกุท่าน จึงขอใหท้กุท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติสาหรับการประชมุที่ไดแ้นบมาพรอ้มกับ

หนงัสือเชญิประชมุฉบับนี้อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ซ่ึงมิไดค้รบก าหนด

ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชมุผูถื้อหุน้ครั้งนี้ แทนการเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและสามารถส่งค าถามล่วงหนา้มาพรอ้มกบั

หนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารตามที่ก าหนดมายังบริษัทล่วงหนา้เพื่อใหบ้ริษัท ไดร้ับเอกสารภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 มาที่ : 

ส านกังานเลขานกุาร บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวิท71 ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 10110 หรือสง่จดหมายอิเล็กทรอนิกสม์ายงั agm@solartron.co.th  

 

อนึ่ง หากผูถื้อหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะแตง่ตัง้บคุคลอื่นที่เขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชมุสามัญ

ผูถื้อหุน้ประจ าปี พ.ศ. 2564 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่ิงที่สง่มาดว้ย

ล าดบัที่ 5 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

     (นายเชิดพงษ ์ สิริวิชช)์ 

ประธานกรรมการ 

 บรษิทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) 

 

หมายเหต ุ: ผูถื้อหุน้สามารถเรียกดคู าบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบในเว็บไซตข์องบริษทัไดต้ัง้แตว่ันที่ 12 

เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 

 

 

 

ส านกังานเลขานกุารบริษทั 

โทรศัพท.์02 392 0224 

โทรสาร.02 381 2971 
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หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 

 

 

 

 

บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัส าหรบัการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจ าปี 2565 

ภายใตส้ถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา  2019  (COVID-19) 

 

ตามที่สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงด าเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท โซลารต์รอน 

จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณด์ังกล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเขา้ร่วมประชมุสามัญผู้

ถือหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี้  

1. ขอความรว่มมือผ ูถื้อห ุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิทัฯ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงต่อจากแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 เพื่อสขุอนามัยของผูถื้อหุน้ ที่ จึงขอความร่วมมือ

จากผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน 

มายัง ส านักงานเลขานกุารบริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอย

สขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนากรงุเทพฯ 10110  

2. ขอแจง้ช่องทางการสง่ค าถามลว่งหนา้ โดยผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะสง่ค าถามลว่งหนา้ สามารถกระท าไดผ้า่นชอ่งทางดงันี้  

2.1 ส่งมาพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ มายังส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนากรงุเทพฯ 10110   

2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกสท์ี่ agm@solartron.co.th 

2.3 โทรสาร หมายเลข 0-2381-2971  

3. กรณีท่ีผ ูถื้อห ุน้ยงัคงประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอท าความเขา้ใจมายังผูถื้อหุน้ถึงแนว

ทางการด าเนินการจดัประชมุของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงตอ่การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดงันี้  

3.3 ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชมุเตรียมผลตรวจ ATK  ไม่เกิน 48 ชัว่โมง มาแสดงต่อเจา้หนา้ที่ลงทะเบียน หากไม่มีผล

ตรวจ ATK บริษัทขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้มอบฉันทะ ใหก้รรมการอิสระเป็นผูเ้ขา้ประชมุแทน นอกจากนี้ผูถื้อห ุน้ที่ผ่านการตรวจ 

ATK จะตอ้ง สวมหนา้กากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เขา้ร่วมการประชมุ และท าความสะอาดมือดว้ย แอลกอฮอล์เจลที่

จดัเตรียมไวต้ามจดุตา่งๆ  

3.4 บริษัทฯ จะจัดตั้งจดุคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคมุโรค บริเวณหนา้หอ้งประชมุ ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผูท้ี่

ความเส่ียงหรือผูท้ี่มี อาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ที่มี

ความเส่ียงดังกล่าวเขา้ ไปในหอ้งประชมุ (ในกรณีที่ผูถื้อห ุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรือกรรมการอิสระ

ของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุ แทนได)้ การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร  

3.5 ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุจะถกูเชิญใหน้ัง่โดยมีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม โดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อี้อย่างนอ้ย 1.5 

เมตร ซ่ึงจะท าใหม้ี จ านวนที่นัง่ในหอ้งประชมุลดลงเหลือเพียง 50 ที่นัง่ และเมื่อที่นัง่ที่จัดใหเ้ต็มแลว้ ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถเขา้พื้นที่การ

ประชมุเพิ่มเติม ได ้ซ่ึงบริษทัฯ ตอ้งขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั  

3.6 บริษัทฯ งดการเสริฟ ชา และกาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเส่ียงของ

การ แพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  

3.7 เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ งดการจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้

ซักถาม ขอความ กรณุาใหท้่านเขียนขอ้ซักถามบนกระดาษและน าใส่กล่องรับค าถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจา้หนา้ที่ของ

บริษัทฯ จะ จัดเตรียมกระดาษและปากกาใหใ้นวันประชมุ และบริษัทฯ จะด าเนินการตอบขอ้ซักถามและเผยแพร่ขอ้มลูบนเว็บไซตข์อง

บริษทัฯ ภายใน 2 สปัดาหห์ลงัเสร็จส้ินการประชมุ โดยบริษทัฯ จะด าเนินการประชมุใหแ้ลว้เสร็จในเวลาอนัสัน้และกระชบัที่สดุ  

3.8 หากสถานการณม์ีการเปล่ียนแปลงต่อไปหรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการจัดประชมุผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบทางเว็บไซตข์องบริษทัฯ ( https://www.solartron.co.th ) 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติขา้งตน้ อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชมุ บริษทัฯ ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                                                              ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                  บริษทั โซลารต์รอน จ ากดั (มหาชน)  

 

 

https://www.solartron.co.th/


หนา้ 1 ของจ านวน 8 หนา้ 

รายงานการประชุมใหญ่วสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2564 
บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 16 บริษทั โซลาร์ตรอน 
จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้ น  16  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ        
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

กรรมการทีเ่ข้าประชุม 

1 คุณเชิดพงษ ์ สิริวชิช์ ประธานกรรมการ 
2 คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษทั 
3 คุณไววทิย ์ อุทยัเฉลิม กรรมการ 
4 คุณรวฐิา พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผูรั้บ

มอบฉนัทะของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
5 พลเอกภูดิศ ทตัติยโชติ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูรั้บมอบฉนัทะ

ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
6 คุณธานี เตม็บุญศกัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผูรั้บมอบฉนัทะ

ของผูถื้อหุน้รายยอ่ย 

ทีป่รึกษากฎหมาย และทีป่รึกษาทางการเงินทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. คุณสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิศ 
- แอนด ์แอสโซซิ-เอทส์ จ ากดั

ก่อนเร่ิมการประชุม 
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ์  สิริวิชช์  ในฐานะประธานกรรมการบริษัท 

มอบหมายให้ คุณปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง  เลขานุการบริษทัด าเนินการประชุม โดยช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึง
วิธีการในการลงคะแนนวา่ การลงมติในแต่ละวาระ หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์จะลงมติไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ขอความร่วมมือให้ผูถื้อหุ้นกรุณาลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนท่ี
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หนา้ 2 ของจ านวน 8 หนา้ 

บริษทัฯ ไดแ้จกให้แลว้ส่งคืนแก่เจา้หนา้ท่ีท่ียนืประจ าอยู ่เน่ืองจากบริษทัฯ จะตอ้งเก็บใบลงคะแนนของท่าน
ผูถื้อหุ้นไวเ้ป็นหลกัฐาน ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้  าหนดไว ้โดย
เม่ือท่านผูถื้อหุ้นไดล้งคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพื่อให้
เจา้หน้าท่ีจะไดเ้ก็บรวบรวมใบลงคะแนนของท่าน ซ่ึงหากผูถื้อหุ้นท่านใดมิไดส่้งใบลงคะแนน บริษทัฯ จะ
ถือวา่ผูถื้อหุ้นท่านนั้นเห็นดว้ยตามมติท่ีน าเสนอในวาระการประชุมนั้น ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน จะ
ถือ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด ใหเ้ป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย 

ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัฯ ไดน้ าคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความ
ประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระนั้นแลว้ หากผูถื้อหุ้น
ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุช่ือ เพื่อจะได้บนัทึกรายงานการ
ประชุมไดถู้กตอ้ง 

เร่ิมการประชุมเวลา 13.00 น. ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
คุณเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับท่านผูถื้อหุ้น แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชุม 
เลขานุการบริษทั ฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ 

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

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

ประธานฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมทราบว่า เลขานุการฯ และประธานจะร่วมกนัด าเนินการประชุม โดย  
เร่ิมเขา้สู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงัต่อไปน้ี  

วาระที ่1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวนัที ่29 เมษายน 2564 

   เลขานุการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 
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หนา้ 3 ของจ านวน 8 หนา้ 

มติทีป่ระชุม   ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 816,187,084 บาท จากเดิม 544,124,723 บาท 
เป็นจ านวน 1,360,311,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุนทีอ่อกใหม่จ านวน 816,187,084 หุ้น มูล 
ค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั 
การเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัคร้ังน้ีเพื่อเพิ่มความแขง็แกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้กบับริษทั ซ่ึงจะท าให้บริษทัมีเงินทุนหมุนเวยีน
เพียงพอต่อการด าเนินงานทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต เพื่อใหบ้ริษทัเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

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

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

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

นอกจากน้ีท่ีประชุมยงัมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการเป็นผูพ้ิจารณา 
ก าหนด หรือเปล่ียนแปลงรายละเอียด และเง่ือนไขของการจดัสรร และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร 
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามญั เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของ
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บริษทั ตามท่ีจ าเป็น และสมควรภายใตก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียว หรือเป็น
คราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใชสิ้ทธิจองซ้ือ ราคาท่ีเสนอขาย วิธีการช าระเงิน การก าหนดและแกไ้ข
เปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืนใด เก่ียวกบัการจอง การจดัสรร เป็นตน้ รวมถึงลงนามในเอกสาร หรือค าขออนุญาต
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือหลกัฐานท่ีจ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อ และยื่นค าขอ
อนุญาตเอกสาร หรือหลกัฐาน ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการใดๆซ่ึงรวมถึง
แต่ไม่จ  ากดัเพียง การน าหุ้นเพิ่มทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัขา้งตน้ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ต่อไป และการแต่งตั้ง มอบหมายบุคคลอ่ืน ท่ีมีความเหมาะสม เป็นผูรั้บมอบอ านาจ
ช่วง ในการด าเนินการต่างๆ ขา้งตน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็น 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม   เลขานุการบริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลง
มติในวาระน้ี   เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี 

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

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 235,288,597 คะแนน ซ่ึงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท จ านวนรวม
ไม่เกนิ 272,062,361 หน่วย 

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

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

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

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

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็น 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม   เลขานุการบริษทัฯ จึงขอใหท่ี้ประชุม

ลงมติในวาระน้ี   เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  

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

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

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

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

(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์จะจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นเพิ่ม
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ทุนท่ีจองซ้ือเกินกวา่สิทธิก็ต่อเม่ือมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมท่ีไดจ้องซ้ือตามสิทธิครบถว้น
แลว้เท่านั้น โดยการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวใหด้ าเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรร 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือมีจ านวนนอ้ยกวา่จ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นเดิมประสงคจ์ะจองซ้ือ
เกินสิทธิ บริษทั จะด าเนินการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือเกินสิทธิแต่ละ
รายตามสัดส่วนของจ านวนหุน้ท่ีจองซ้ือเกินสิทธิต่อจ านวนหุน้เพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ 

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

4.1.4 ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัในคร้ังน้ี 
บริษทัจะขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังถดัไป 

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

4.1.6 อยา่งไรก็ตาม สิทธิของผูถื้อหุ้นเดิมในการจองซ้ือหุ้นท่ีออกใหม่ยงัไม่แน่นอนและข้ึนอยู่กบั
การอนุมติัโดยท่ีประชุมวสิามญั 

4.1.7 นอกจากน้ี ในการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ขา้งตน้ (PPO) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีการจองซ้ืออาจ
ส่งผลเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียง
ประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนนาดา (6) ฝร่ังเศส (7) เยอรมนั (8) 
อินเดีย ( 9 ) อิตาลี   ( 10 ) ญ่ี ปุ่น (  11  ) จอร์แดน ( 12 ) พม่า ( 13 ) ลักเซมเบิร์ก ( 14 ) มาเลเซีย  ( 15  ) 
นอร์เวย ์  (  16 ) รัสเซีย  (  17  ) สวเีดน ( 18 )  สวสิเซอร์แลนด์  (19) ไตห้วนั  ( 20 ) เนเธอร์แลนด์ ( 21) จีน ( 
22 ) ฟิ ลิปปินส์    ( 23 ) เกาหลีใต้  ( 24  ) สหราชอาณาจักร   (  25 ) ตรินิแดดและโตเบโก   ( 26 ) 
สหรัฐอเมริกา  ( 27 ) สิงคโปร์ และ (28)  ฮ่องกง (รวมเรียกว่า” ประเทศท่ีถูกจ ากดัสิทธิ”) และบริษทัจะ
สงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลพินิจในการประกาศเปล่ียนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายช่ือประเทศท่ีถูกจ ากดัสิทธิใน
การจองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิเพิ่มเติม ซ่ึงจะเป็นผลให้บริษทัตอ้งมีภาระหน้าท่ีในการด าเนินการใดๆ 
เพิ่มเติมไปจากท่ีตอ้งด าเนินการภายใตก้ฎหมายไทย เป็นตน้ โดยจะประกาศผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั 
(www.solartron.co.th) และ/หรือ ตลาดหลกัทรัพย ์(www.set.or.th) ให้ทราบอีกคร้ังภายในระยะเวลาก่อนวนั
จองซ้ือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
4.2 จดัสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 272,062,361 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัคร้ังท่ี1 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ SOLAR-W1”) ท่ีจดัสรร
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัท่ีไดจ้องซ้ือและไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัท่ีออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (PPO) ตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามท่ีไดอ้นุมติัในวาระท่ี 3 
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หนา้ 7 ของจ านวน 8 หนา้ 

   นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัให้เสนอท่ีประชุมวิสามญัพิจารณาอนุมติั
มอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดหรือเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขของ
การจดัสรร และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การออกและเสนอขายหุ้น เพิ่มทุน และการออก
หุน้สามญัเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทั ตามท่ีจ าเป็นและสมควรภายใตก้ฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระเวลาการใช้สิทธิ
จองซ้ือ ราคาท่ีเสนอขายวิธีการช าระเงิน การก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดอ่ืนใดเก่ียวกบัการ
จอง การจดัสรร เป็นตน้ รวมถึงลงนามในเอกสารหรือค าขอนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือหลกัฐานท่ีจ าเป็น
และเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมถึงการติดต่อและยื่นค าขออนุญาต เอกสาร หรือหลกัฐานต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการด าเนินการใดๆ ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จ  ากดัเพียงการน าหุ้น
เพิ่มทุน และใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ต่อไป และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมเป็นผูรั้บมอบอ านาจช่วงใน
การด าเนินการต่างๆ ขา้งตน้ ทั้งน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F 53-4) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 4 

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

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามและแสดงความเห็น 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม   เลขานุการบริษทัฯ จึงขอให้ท่ีประชุม

ลงมติในวาระน้ี   เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเป็นดงัน้ี  

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

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ ดว้ยคะแนน 235,293,597 คะแนน ซ่ึง
เป็นเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนา้ 8 ของจ านวน 8 หนา้ 

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

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

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

 ประธานฯ แถลงว่า การประชุมไดด้ าเนินการจบระเบียบวาระ และเม่ือไดส้อบถามท่ีประชุมแลว้ 
ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุก
ท่าน และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 14.20 น. 

ลงช่ือ 
(นายเชิดพงษ ์ สิริวชิช์) 

ประธานกรรมการ และ ประธานท่ีประชุม 

ลงช่ือ 
(นางปัทมา  วงษถ์ว้ยทอง) 

เลขานุการบริษทั และ ผูบ้นัทึกการประชุม 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

 
รายงาน 56-1 One Report ประจ าปี 2564 ในรูปแบบ QR CODE  

 

 

 

 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

3. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

 

รายชือ่ อาย ุ จ านวนหุน้ที่ถือ 

(หุน้สามญั) 

คิดเป็น % ของหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีงทัง้หมด* 

1.พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั    เอนกเวียง 66 -0- -0- 

2.นายวิพล         วรเสาหฤท 57 -0- -0 - 

3.นายณัฐพงศ ์   ภทัรธรีานนท ์ 34 -0- -0- 

 

เพื่อการปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามหลักการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษัท 

ตัง้แตว่นัที่ 18 กมุภาพนัธ ์– 18 มนีาคม 2565 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้ือหุน้สว่นนอ้ยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพื่อเขา้รับการ

พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณา

ความเหมาะสม ส าหรับการประชมุในครั้งนี้ไม่มีผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลมายังบริษทัฯ  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนไดด้ าเนนิการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชนส์งูสดุแก่การด าเนนิงานของ

บริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคณุสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชียวชาญแลว้ 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเ้สนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ 3 ท่าน เป็นกรรมการใหมต่ามองคป์ระกอบของกรรมการบริษทั 

ดงัรายละเอียดประวตัผิลงานของทัง้ 3 ท่าน ตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 3  

1)  พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั  เอนกเวียง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2)  นายวิพล           วรเสาหฤท  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3)  นายณัฐพงศ ์      ภทัรธีรานนท ์ กรรมการ 

 

โดยพิจารณา ใหก้รรมการหมายเลข (1) และ (2) เป็นกรรมการอิสระ เนือ่งจากมคีณุสมบตสิอดคลอ้งกบันยิาม

กรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และของบริษทั ทัง้นี ้ รายละเอียดนยิามกรรมการอิสระและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการอิสระและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของบริษทั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

1. ประวติักรรมการอิสระท่ีเสนอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตัง้ใหม ่

ช่ือ – นามสกลุ         พลต ำรวจโทสฤษฎช์ยั เอนกเวยีง 

ประเภทกรรมการ          กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 

-ไม่ม-ี 

วนั/เดือน/ปีเกิด 2 มถุินำยน 2498 
อาย ุ 66 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ประวติัการศึกษา ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตรบ์ณัฑติ โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ การอบรมจากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่180/2021 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่40/2021 

การอบรมอ่ืนๆ  หลกัสตูร "หลกันิตธิรรมเพื่อประชำธปิไตย" รุ่นที ่2 
ประสบการณ์การท างาน  

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบนั  

  

กรรมกำรอสิระ, ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ, กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน บรษิทั เฮลท ์เอม็ไพร ์คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) 

พ.ศ. 2557 - 2558  ผูช้่วยผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำต ิ ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิ

พ.ศ. 2555 - 2557 ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจสนัตบิำล  ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิ

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวำมในรอบ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

สดัส่วนการถือครองหุ้นบริษทั -  

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

2. ประวติักรรมการอิสระท่ีเสนอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตัง้ใหม ่

 

ช่ือ – นามสกลุ         นำยวพิล    วรเสำหฤท 

ประเภทกรรมการ          กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอสิระ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 

-ไม่ม-ี 

วนั/เดือน/ปีเกิด 6 กุมภำพนัธ ์2508 
อาย ุ 57 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ประวติัการศึกษา  

ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ มหำวทิยำลยักรุงเทพ 
ปรญิญำตร ี บรหิำรธุรกจิ กำรตลำดมหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  ประกำศนียบตัรสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย(IOD) หลกัสตูร 

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่154/2554 

การอบรมอ่ืนๆ   
ประสบการณ์การท างานอ่ืน   

2562 - ปัจจุบนั  ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฏบิตักิำร / บมจ. อนิเดก็ซ ์ลฟิวิง่มอลล ์/ รำ้นคำ้ปลกี

เฟอรน์ิเจอร ์

2560 - 2561  กรรมกำรผูจ้ดักำร / บรษิทักรุงเทพประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) / ประกนัภยั 

2557 - 2560 First Executive Vice President / ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) / สถำบนั

กำรเงนิ 

2554 - 2557 กรรมกำรผูจ้ดักำร / บรษิทัไทยพำณิชย ์ประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) / ประกนัชวีติ 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวำมในรอบ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

สดัส่วนการถือครองหุ้นบริษทั 0  

 

 

 

 

 



สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

3.ประวติักรรมการท่ีเสนอให้ผูถื้อหุ้นแต่งตัง้ใหม่ 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ         นายณัฐพงศ ์ ภทัรธีรานนท ์

ประเภทกรรมการ          กรรมกำรบรษิทั 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่าง
กรรมการและผูบ้ริหาร 

-ไม่มี- 

วนั/เดือน/ปีเกิด 29 เมษำยน 2530 
อาย ุ 34 ปี 
สญัชาติ ไทย 
ประวติัการศึกษา ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิภำคภำษำองักฤษ มหำวทิยำลยัอชัสมัชญั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ -  

การอบรมอ่ืนๆ  กำรบรหิำรจดักำรและควบคมุตน้ทุน 
 กำรบรหิำรกำรตลำด 

ประสบการณ์การท างานอ่ืน  ผูจ้ดักำรทัว่ไปสนำมกอรฟ์โบนนัซ่ำ เขำใหญ่ 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่ม ี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มคีดคีวำมในรอบ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 

สดัส่วนการถือครองหุ้นบริษทั -  

 

 



ประวัติสวนบุคคลและการทํางาน 

นางสาวชวนา ววิฒันพนชาติ 

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

ประวัติการศึกษา 
๏ ปริญญาโท : บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

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

: ประกาศนียบัตรบัญชีบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ. 2537
๏ ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4712 ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก กลต.

๏ ผูสอบบัญชีสหกรณ

๏ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตบริษัทประกันภัย

๏ ผูสอบบัญชีของผูประกอบธุรกิจการซ้ือขายลวงหนา

๏ ASEAN CPA by ACPACC (since 2017)

ประสบการณการทํางาน 
ปจจุบัน

๏ กรรมการผูจัดการ
o บริษัท สํานักงานปติเสวี จํากัด ( A member firm of Moore Stephens International Limited Group

of Independent Firms) (ปฏิบัติงานสอบบญัชีตั้งแตป 2525 ถึงปจจุบัน)
o บริษัท MOORE STEPHENS DIA SEVI จํากัด

ประวติัผูส้อบบญัชี สิ�งที�ส่งมาดว้ย 4



ประสบการณการทํางาน (ตอ)
๏ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

o บริษัท ฟูดแอนดดร้ิงส จํากัด (มหาชน) (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
o บริษัท เอส.ซี.ไอ.อีเลคตริค แม็นนิวแฟคเชอเรอ จํากัด

๏ อดีตกรรมการบริหาร
o Moore Stephens Asia Pacific Ltd. (Hong Kong)
o บริษัทบริหารสินทรัพยออมทรัพย จํากัด

๏ อดีตกรรการตรวจสอบ
o บริษัท อีโนเวรับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (2552-2558)

สมาชิกสถาบันวิชาชีพ 
๏ สมาชิกสภาวิชาชีพ ในพระบรมราชูปถัมภ

๏ สมาชิกสมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

๏ สมาชิกสมาคมสงเสริมสถาบันบริษัทไทย (พ.ศ. 2543 – ปจจุบัน)

หลักสูตรอบรม 
2560  :  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตรเพ่ือสัคมรุนที่ 11 (นมธ. 11) 

:  Moore Stephens Asia Pacific Technical Workshop, “New Audit Manual”, Hong Kong 
2559 :  Risk Management Program for Corporate Leaders- RCL รุน 4/2016

:  หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตัวเปนผูสอบภายในรับอนุญาตสากล” รุนท่ี 23 คณะ
 พาณิชศาสตรและการบัญชีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
:  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 จากสมาคมผูตรวจสอบแหงประเทศไทย 
2552  :  อบรม “เทคนิคการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยใชความรูดานบัญชี ภาษีอการ และการเงิน”  

จัดโดย สํานักคดีการเงินการธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ  
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) 
:  ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุนท่ี 1 สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาล 
ยุติธรรม 

2545  :  อบรม “การใชคอมพิวเตอรในการตรวจสอบบัญชี” รุนท่ี 1 จากสภาวิชาชีพบัญชี 
2541  :  หลักสูตร การสอบบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รุนที่ 6 
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ประสบการณการอื่น

๏ วิทยากรบรรยายหัวขอ การสอบบัญชี  จรรยาบรรณวิชาชีพ และการควบคุมคุณภาพสํานักงานสอบบัญชี สภาวิชาชพี
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2552-ปจจุบัน)

๏ วิทยากร สัมมนาพิจารณ (ราง) จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2561, 2554)

๏ อาจารยพิเศษโครงการปริญญาโท  วชิา ประเด็นและปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และวิชา การกํากับดูแลกิจการ

และจริยธรรมในวิชาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต (พ.ศ. 2553-ปจจุบัน)

๏ อาจารยพิเศษวิชา สัมมนาวิชาการตรวจสอบภายใน หลักสูตรปริญญาตรี สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

๏ อาจารยพิเศษวิชา Seminar in Accounting (International Course) สํานักวิชาการจัดการ หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  (พ.ศ. 2549- ปจจุบัน)

๏ อาจารยพิเศษวิชา สอบบัญชี หลักสูตรปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(พ.ศ.  2551)

๏ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ในฐานะผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการบัญชี โครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาการบัญชี

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2550)

๏ อาจารยพิเศษวิชา   Corporate Governance Analysis    หลักสูตรปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
๏ อาจารยพิเศษวิชา Managerial Accounting   หลักสูตรปริญญาตรี  สํานักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

(พ.ศ. 2549-2550)

๏ อาจารยพิเศษวิชา Intermediate Accounting II ( International Course) หลักสูตรปริญญาตรี สํานักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (พ.ศ. 2548)

งานบริการสังคม 
:  กรรมการบริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะมาตรฐานการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2560-ปจจุบัน, 2554- 2556) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการกล่ันกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพการบัญชีฯ (พ.ศ. 2560- ปจจุบัน) 
:  ประธานกรรมการ คณะทํางานพิจารณาคุณสมบัติผูข้ึนทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต  
   สภาวิชาชีพบัญชี (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการรางขอบังคับสภาวิชาชีพ สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ.  2554 – ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการรางจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 
   (พ.ศ. 2551 - 2557 และ 2560 - ปจจุบัน) 
:  ประธานกรรมการ คณะอนุกรรมการกํากับบริหารการลงทุนสภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2557-ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการภาษีสรรพากร หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย  
   (พ.ศ.2558 – ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด (Market Practice Subcommittee)  
   สมาคมตลาดตราสารหนี้แหงประเทศไทย (พ.ศ. 2557 – ปจจุบัน) 
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งานบริการสังคม (ตอ) 
:  กรรมการสมาคมนิสิตเกาคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2551- ปจจุบัน) 
:  กรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สถาบันรับประกันคุณภาพสถานพยาบาล 
   (องคกรมหาชน) (พ.ศ. 2560-2562) 
:  กรรมการ คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง กรณีซื้อหุน บมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร (ซีพีเอฟ) 
   (พ.ศ. 2560-2561) องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะ (Thai PBS) 
:  กรรมการ คณะทํางานพิจารณาประเด็นปญหาสรรพากร และโครงการสัมมนาฯ และ ติดตามการปฏิรูป 
   กฎหมาย (พ.ศ. 2560 –ปจจุบัน) หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
:  กรรมการ คณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญที่ตรวจสอบ (KAM)   
   สภาวิชาชีพบัญชีฯ (พ.ศ. 2560) 
:  วิทยากรและท่ีปรึกษา โครงการพัฒนาหลักเกณฑและนโยบายบัญชี และคูมือบัญชีกองทุนหลักประกัน 
   สุขภาพแหงชาติ (พ.ศ. 2560) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (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

สมาชิกองคกร 
๏ 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 
 ปริญญาตรี : 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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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น) 
 
 

 
 

เขียนท่ี …………………………………………………… 
วนัท่ี ……….…. เดือน ………..…………… พ.ศ.…………………. 

 
(1) ขา้พเจา้………………………………………………………………………………………สัญชาติ…………................…….. 

อยูบ่า้นเลขท่ี………...………………....ถนน……………...…………...ต าบล/แขวง…………………..........…………………..…………… 
อ าเภอ/เขต…………………………..………….จงัหวดั……………..……………………รหสัไปรษณีย…์…............………….…….…….. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม……………….………….....หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(  ) 1 พลเอกภูดิศ  ทตัติยโชติ อาย ุ  67  ปี บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น16 ซอยสุขมุวทิ71 
ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 2 ……………………….....……… อาย ุ........ปี บา้นเลขท่ี      ......………..... ซอย .................................. 
ต าบล/แขวง   ........……….............................................. 
อ าเภอ/เขต      ........………............................................. 
จงัหวดั            ........………............................................. 
รหสัไปรษณีย.์ . ........……….......................................... 

 

 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดทีี ่28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
บุหงา ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทวิลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงจนัทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
(.........................................................) 

 
ลงช่ือ ........................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

(.........................................................) 
 
 
หมายเหตุ     ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตำยตัว) 

  
 

เขียนท่ี ………………………………………………………… 
วนัที่ ……….…. เดือน ………..…………… พ.ศ.………………….. 

 
(1) ขา้พเจา้………………………………………………………………………………………สัญชาติ……………….. 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………………….ถนน………………………...ต าบล/แขวง…………………………………………………… 
อ าเภอ/เขต…………………………………….จงัหวดั…………………………………รหสัไปรษณีย…์………………….…….. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม……………….………….....หุน้ 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
(  ) 1 พลเอกภูดิศ  ทตัติยโชติ อาย ุ  67  ปี บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น16 ซอยสุขมุวทิ
71 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 2 ………………………….....……… อาย ุ........ปี บา้นเลขท่ี      ......………..... ซอย .................................. 
ต าบล/แขวง   ........……….............................................. 
อ าเภอ/เขต      ........………............................................. 
จงัหวดั            ........………............................................. 
รหสัไปรษณีย.์ . ........……….......................................... 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าใน
การประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษำยน 
2565 เวลำ 13.00 น. ณ ห้องบุหงำ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงจันทร์ แขวง
พระรำม 9 เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
วำระที ่1   พจิำรณำรับทรำบรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 วันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564  
วำระที ่2  พจิำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 
วำระที ่3   พจิำรณำและอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวำคม 2564  
(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
วำระที ่4  พจิำรณำและอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรเพ่ือเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำยและงดจ่ำยเงินปันผล 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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วำระที ่5  พจิำรณำและอนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

1)   พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั  เอนกเวยีง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)  
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

2)  นายวพิล วรเสาหฤท (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)  
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

3)  นายณัฐพงศ ์ภทัรธีรานนท ์(กรรมการ)  
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง  

วำระที ่6   พจิำรณำและอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
วำระที ่7   พจิำรณำและอนุมัติกำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทน 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
วำระที ่8  พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี)  

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนน

เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
ลงช่ือ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

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

 ลงช่ือ ........................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                        (.........................................................) 
หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกัด (มหำชน) 

ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของ บริษัท โซลำร์ตรอน จ ำกดั (มหำชน) ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษำยน 2565 เวลำ 
13.00 น. ณ ห้องบุหงำ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที ่ 92 ซอยแสงแจ่ม แขวงพระรำม 9 เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10320 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
…………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

 
วำระที_่__________ เร่ือง______________________________________________ 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
 

วำระที_่__________ เร่ือง______________________________________________ 
(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
วำระที_่__________ เร่ือง______________________________________________ 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
วำระที_่__________ เร่ือง   เลือกตั้งกรรมกำร  

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
ช่ือกรรมกำร _______________________________ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
ช่ือกรรมกำร _______________________________ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
ช่ือกรรมกำร _______________________________ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 
 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
                                                            (.........................................................) 

ลงช่ือ ........................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                            (.........................................................) 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีนในประเทศไทย (Custodian)  

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
          เขียนท่ี…………………..……...……………….. 
                                                                                                                   วนั......................เดือน..........................พ.ศ............... 
(1) ขา้พเจา้…………………………………………….สัญชาติ…………………………………………………….…….…………..….. 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………………………………………………………..….………….ถนน………………………………….……………………...
ต าบล/แขวง……………………………………..………อ าเภอ/เขต………………………………………………………………………….……….
จงัหวดั……………………………………..……………………………รหสัไปรษณีย…์……………………………………….…………….……. 

(2) ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ....………………………………….………………………… 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม …............................. หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …............................. เสียง ดงัน้ี 

หุน้สามญั …............................. หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …............................. เสียง  

หุน้บุริมสิทธิ …............................. หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …............................. เสียง  

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้

(  ) 1 พลเอกภูดิศ  ทตัติยโชติ อาย ุ  67  ปี บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น16 ซอยสุขมุวทิ71 

ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

หรือ 

(  ) 2 ………………………….....……… อาย ุ........ปี บา้นเลขท่ี      ......………..... ซอย .................................. 

ต าบล/แขวง   ........……….............................................. 

อ าเภอ/เขต      ........………............................................. 

จงัหวดั            ........………............................................. 

รหสัไปรษณีย.์ . ........……….......................................... 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

ใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ 

ห้องบุหงา ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงจันทร์ แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

วาระที ่1   พจิารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564  

วาระที ่2  พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

 

อากร

แสดมป์ 20 

บาท 
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วาระที ่3   พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2564  

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระที ่4  พจิารณาและอนุมัติการงดจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นเงินส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระที ่5  พจิารณาและอนุมัติแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

1)   พลต ารวจโทสฤษฎช์ยั  เอนกเวยีง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)  
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

2)  นายวพิล วรเสาหฤท (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)  
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

3)  นายณัฐพงศ ์ภทัรธีรานนท ์(กรรมการ)  
(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง  

วาระที ่6   พจิารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระที ่7   พจิารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

(  ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไม่เห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการ

ใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

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

 

 ลงช่ือ ........................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ ของ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของ บริษทั โซลาร์

ตรอน จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที ่92 

ซอยแสงแจ่ม แขวงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 

 
วาระที_่__________ เร่ือง______________________________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระที ่___________เร่ือง_______________________________________________ 
( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระที ่___________เร่ือง_______________________________________________ 
( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระที ่___________เร่ือง_______________________________________________ 
( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( ) (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

วาระที_่_________ เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ  
ช่ือกรรมการ _______________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                ( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 
ช่ือกรรมการ _______________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                ( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 
ช่ือกรรมการ _______________________________ 

( ) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                ( ) เห็นดว้ย ……………………เสียง ( ) ไม่เห็นดว้ย............................เสียง ( ) งดออกเสียง…………………….เสียง 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ ........................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ ........................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

                                                                                 (.........................................................) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ   

 

พลเอก ภดิูศ ทัตติยโชติ 

กรรมการอิสระ 

 

 

 

 

ประวติัการศึกษา  

 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

    โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ร ุ่นที่ 25 

ประสบการณก์ารท างาน  

2559 – 2563 ประธานกรรมการ บมจ.เอเชยี แคปปิตอล กร ุ๊ป 

2560 กรรมการธรรมาภิบาลในองคก์รภาคประชาสงัคมกบัการปฏิรปูประเทศ 

สภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ 

2559 กรรมการบรูณาการเร่งรัดการปฏิรปูทรัพยากรป่าไมข้องชาติ  สภา

ขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศ 

2558 สมาชกิสภาขบัเคล่ือนการปฏิรปูประเทศรองประธานคณะกรรมาธิการ

ดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน สมาชกิสภาปฏิรปูแห่งชาติ 

ประวติัการอบรม หลกัสตูรการบริหารจดัการดา้นความมัน่คงขัน้สงู ร ุ่นที่ ๙ สมาคม

วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัรฯ 

 หลกัสตูรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดับสงู ร ุ่นที่

๑๕ สถาบนัพระปกเกลา้ 

 Director Accreditation Program ของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทย ร ุ่นที่ ๒๑  

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) ร ุ่นที่ ๑๕                                           

วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจกัร 

 หลกัสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนกับริหาร

ระดบัสงู ร ุ่นที่ ๔                       สถาบันพระปกเกลา้ 

สดัสว่นการถือครองห ุน้  -0%- 

การมีสว่นไดเ้สียในการวาระการประชมุครัง้น้ี :- ไมม่ี - 

คณุสมบติัตอ้งหา้ม :ไมม่ีประวัติการกระท าความผิดอาญาในความผดิที่เกี่ยวกบัทรัพยซ่ึ์งได ้

กระท าโดยทจุริต 

 :ไมม่ีประวัติการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษทัฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผ ูบ้รหิารหรอืผ ูถื้อห ุน้ราย

ใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

- ไมม่ี -  

ความสมัพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

:- ไมม่ี - 

1.  กรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงานพนกังาน ลกูจา้ง 

หรือท่ีปรึกษาที่ไดร้ับเงนิเดือนประจ า 

:- ไมม่ี - 

2. ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบัญชี หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย 

:- ไมม่ี - 

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่

สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

:- ไมม่ี - 
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นิยามกรรมการอิสระของบรษิทัฯ 
 

 บริษัท โซลารต์รอน  จ ากัด (มหาชน)  ก าหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่ท าหนา้ที่จัดการของ
บริษัท   เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถื้อหุน้ที่มีอ านาจควบคมุ และก าหนดคณุสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เขม้งวด
กว่าหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี้ 
 

1. ถือหุน้ไมเ่กิน 0.5% ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษทั บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่

อาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจ

ควบคมุของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 
3. ไมม่ีความสมัพันธท์างธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะที่

อาจเป็นการขัดขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใชก่รรมการ

อิสระ หรือผูบ้ริหารของผูม้ีความสัมพันธ์ทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ 
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง  และ

บตุร รวมทั้งคู่สมรสของบตุร) กับผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็น

ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
5. ไมไ่ดร้ับการแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ของบริษทั  
6. ไมเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ  ผูบ้ริหาร  หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของส านักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูส้อบบัญชีของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้สงักดัอยู่ 
7. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย  หรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึงไดร้ับ

ค่าบริการเกินกว่า  2  ลา้นบาทต่อปี  จากบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขัดแยง้  

ทัง้นี้ ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีเป็นนิติบคุคล  ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการซ่ึงไม่ใชก่รรมการอิสระ  

ผูบ้ริหาร  หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีนัน้ 
8. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 
โดยในการพิจารณาคณุสมบัติกรรมการอิสระ  ส าหรับชว่งระยะเวลาในอดีต  กรณีกรรมการอิสระรายใหม่  ซ่ึงไม่ไดด้ ารง

ต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม  ตอ้งไม่เคยเป็นบคุคล  ตามขอ้ 2, 3, 6 และ 7  ในระยะเวลา  2  ปีก่อนได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  กรณีกรรมการอิสระที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง  ตอ้งไม่เคยเป็น

บคุคลตามขอ้ 3, 6, และ 7  ในวาระเดิมก่อนไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในวาระปัจจบุัน  เวน้แต่เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่ไดร้ับการผอ่นผนั  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

เง่ือนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
การเข้าร่วมประชุม 
 กรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีมีการเปิดประชุมไปแลว้ตามเวลาท่ีก าหนดใน
หนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใหง้ดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีไดมี้การพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนน
เสียงเสร็จส้ินไปแลว้  โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนั
การยื่นแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูแ้ทนของผูถื้อหุ้น ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 

เอกสารและหลกัฐานทีผู้่เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นทีม่สัีญชาตไิทย 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ 
บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หนงัสือเดินทางหรือบตัรประจ าตวัอ่ืนท่ีแสดงรูปถ่ายซ่ึงออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะน าส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหบ้ริษทัฯ 
1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือช่ือถูกตอ้ง

ครบถว้นพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
1.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้อบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
1.1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาต ิ
(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง จะตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ไดแ้ก่ บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรขา้ราชการ        

บตัรพนกังานรัฐวสิาหกิจ หนงัสือเดินทางหรือบตัรประจ าตวัอ่ืนท่ีแสดงรูปถ่ายซ่ึงออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล 
(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผู้รั้บมอบฉนัทะน าส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหบ้ริษทัฯ 

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือช่ือถูกตอ้ง
ครบถว้นพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้อบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยเอกสารไดรั้บการ
รับรองลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพบับลิคหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจ
ตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

1.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูรั้บมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. นิตบุิคคล 
2.1 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทย 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะน าส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหบ้ริษทัฯ 

2.1.1 หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือช่ือถูกตอ้ง
ครบถว้นพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.1.2 ส าเนาหนงัสือท่ีแสดงหลกัฐานวา่ผูใ้ดมีอ านาจลงนามมอบฉนัทะ พร้อมการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น 

2.1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูมี้อ  านาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการ
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 



 
2.1.4 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจลงนาม

ของนิติบุคคลนั้น 
2.1.5 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.2 นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนจดัตั้งในต่างประเทศ 
 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะน าส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหบ้ริษทัฯ 

2.2.1 หนงัสือมอบฉนัทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือช่ือถูกตอ้งครบถว้น
พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.2.2 ส าเนาหนงัสือท่ีแสดงหลกัฐานวา่ผูใ้ดมีอ านาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ  านาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น 

2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูมี้อ  านาจลงนามมอบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

2.2.4 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองส าเนาโดยผูมี้อ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตอ้งไดรั้บการรับรองการลงลายมือช่ือจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือ 
โนตารีพบับลิกหรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือช่ือ 

2.2.6 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ (ก)) ของผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.2.7 เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ยและให้ผูมี้อ  านาจลงนาม

ของ นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

 ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 
12.00 น. ของวนัพฤหสับดี ท่ี 28 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป 
 กรณีผูเ้ข่าร่วมประชุมมีการแกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ แกไ้ขช่ือ หรือ ช่ือสกลุ โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในการ
ลงทะเบียนดว้ย และมาลงทะเบียนล่วงหนา้ก่อนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารไดมี้เวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

การมอบฉันทะ 
 ตามค าช้ีแจงของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ ระบุวา่การมอบฉันทะให้บุคคล
อ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. ก็ได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยก
การลงคะแนนเสียงได ้

การออกเสียงลงคะแนน 
 ในการออกเสียงให้นบั 1 หุ้นเป็น 1 เสียง โดยบริษทัฯ จะใชว้ิธีการออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ แจกให ้
ซ่ึงบริษทัฯ ก าหนดให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนในกรณีท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการซ่ึงจะให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนทุกกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอยา่งเปิดเผยใน
แต่วาระเพ่ือใหมี้ความชดัเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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ข้อบังคับของ 

บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
เฉพาะในส่วนที่เกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

--------------------------------- 
1. การออกหุ้น 
ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ อนัเป็นหุน้ท่ีตอ้งใชเ้งินคร้ังเดียวจนเต็มมูลค่า และ/หรือเป็นหุน้ท่ี

ช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้ลิขสิทธ์ิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ 
สิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ แบบหรือหุ่นจ าลอง แผนผงั หรือกรรมวิธีลบัใด ๆ หรือ ให้ใชข้อ้สนเทศเก่ียวกบั
ประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย ์หรือวิทยาศาสตร์ 

  
 บริษทัมีสิทธิท่ีจะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพย์อ่ืนใดก็ตามท่ีกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 
ขอ้ 10. หุน้ของบริษทัให้โอนกนัไดโ้ดยเสรี และหุ้นท่ีถือโดยคนต่างดา้วในขณะใดขณะหน่ึงตอ้งมีจ านวนรวมกนัไม่เกิน

ร้อยละส่ีสิบเกา้ (49) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะท าใหอ้ตัราส่วนการถือหุน้ของคน
ต่างดา้วของบริษทัเกินอตัราส่วนขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนั้นได ้

 
 ค าว่า “คนต่างดา้ว” ตามขอ้บงัคบัฉบบัน้ีให้มีความหมายตามนิยามค าว่า “คนต่างดา้ว” ตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว 
 
2. การเลือกตั้งกรรมการ 
ขอ้ 15. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้ ง

กรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสม
ดว้ยกไ็ด ้และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ขอ้ 16. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทั ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ขอ้ 17. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีท่ี

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) 

 



 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ไดจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไป
นั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 19. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการอาจพน้ต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก 

     ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
  
     กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้
 ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซ่ึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สอง (2) เดือน 

 
 บุคคลซ่ึงเป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน   
 

มติของคณะกรรมการตามวาระหน่ึง ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนกรรมการ
ท่ียงัเหลืออยู ่

ขอ้ 23. ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ขอ้ 34. บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 
 
กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปแบบของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงไดก็ได ้และนอกจากนั้นให้
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงหรือสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษทั 

 
3. การเรียกประชุม 
ขอ้ 35. การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือ 

ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 
ขอ้ 36. ให้มีการประชุมผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า “การประชุมสามญั” การประชุม

สามญัดงักล่าวใหจ้ดัใหมี้ข้ึนภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวนัส้ินสุดทุกปีบญัชีของบริษทั 
 
 



 
 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวิสามญั” 
 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่

นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจ านวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซ่ึงมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบั
เดียวกนัร้องขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชุม
เพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายใน หน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ ้
ถือหุน้และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และใหโ้ฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 
(3) วนัติดต่อกนั 

 
4. องค์ประชุม 
ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบ

หา้ (25) คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้นั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
5. คะแนนเสียง 
ขอ้ 39. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบ

ฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนด 
โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานท่ีประชุมก่อนผูรั้บมอบ
ฉนัทะเขา้ประชุม และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
ก. จ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 



6. วาระประชุม 
ขอ้ 40. การประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติให้

เปล่ียนล าดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
 
 เม่ือท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมครบถว้นแลว้ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบั

รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน
นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมได ้

 
 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม หรือเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอ

เพ่ิมเติมไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา ใหท่ี้ประชุมก าหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป 
และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่เจด็ (7) วนัก่อนการประชุม ทั้งน้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั
ก่อนวนัประชุมดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั 

ขอ้ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

ขอ้ 42. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงคะแนนต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการ 

ขอ้ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบั
น้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะก าหนดไว ้หรือในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 

ง. การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
จ. การเพ่ิมทุน และการลดทุน 
ฉ. การออกหุน้กู ้
ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 

 
 
 
 



7. เงนิปันผลและเงนิส ารอง 
ขอ้ 48. หา้มมิใหป้ระกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมี

การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 
 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง

หนงัสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาสาม (3) วนัติดต่อกนั และจดัใหมี้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีมีมติเช่นวา่นั้น 

ขอ้ 49. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษทัมีก าไร
พอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้นได ้และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผู ้
ถือหุน้คราวต่อไป 

ขอ้ 50. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กนั เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในขอ้บงัคบัน้ีส าหรับหุ้น
บุริมสิทธิ 

ขอ้ 51. บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน 

 
 นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้จดัสรรเงินทุนส ารองอ่ืนตามท่ี

เห็นวา่จะเป็นประโยชนใ์นการด าเนินกิจการของบริษทัดว้ยกไ็ด ้
 
 เม่ือบริษทัไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมาย และทุน

ส ารองส่วนล ้ามูลค่าหุน้ตามล าดบั เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัได ้
 
8. ผู้สอบบัญชี 
ขอ้ 56.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การท างบดุล  และบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัเสนอต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นใน การประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอุนมติั  โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้อบบัญชี
ตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ขอ้ 59. ผูส้อบบญัชีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งทุกปี โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ่ึ้งออกไป  
นั้นกลบั  เขา้รับต าแหน่งอีกกไ็ด ้

ขอ้ 60.  ผูส้อบบญัชีควรไดรั้บค่าตอบแทนเท่าใด ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ก าหนด 
ขอ้ 61. กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทัในขณะเวลาอยู่ในต าแหน่งนั้น ๆ จะเลือกเอา

มาเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่ได ้
ขอ้ 62. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชีก าไร

ขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และใหบ้ริษทัจดัส่งรายงาน
และเอกสารของบริษทัท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้นั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

สถานท่ีประชมุ : ณ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรนี กรงุเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงจนัทร ์แขวงพระราม 9 เขตหว้ยขวาง 

กรงุเทพมหานคร 10320 ประเทศไทย 

 




