
หนา้ 1 ของจาํนวน 5 หนา้ 

 

ท่ี เอส.พี. 020 /2564 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 1/2564 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย  

 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 วันท่ี  29  เมษายน 2564 

2. แบบรายงานการเพ่ิมทุน ( F53-4) 

3. รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 

4. สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

5. ขอบังคับบริษัทฯ ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

 7. ขอมูลกรรมการบริษัทฯ ท่ีเปนผูแทนรับมอบฉันทะ 

 8. เง่ือนไขในการเขารวมประชุม 

 9.  แผนท่ีและวิธีการเดินทางไปสถานท่ีประชุม 

           ดวยคณะกรรมการบริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ใน       

วันจันทร  22  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น ณ หองประชุมชั้น 16 บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 

1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย (เริ่ม

ลงทะเบียนเวลา 11.45 น.) เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 29 เมษายน  2564 และคณะกรรมการ

บริษัทไดพิจารณาเห็นวาถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน เพ่ือพิจารณา

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

(สิ่งท่ีสงมาดวย 1)   

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2564  

การลงมติ  :  วาระน้ีไมตองลงมติ เน่ืองจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 816,187,084 บาท จากเดิม 544,124,723 บาท เปน

จํานวน 1,360,311,807 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหมจํานวน 816,187,084 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 1 บาท และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล : การเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท จํานวน 816,187,084.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

544,124,723.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 1,360,311,807.00 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม

เกิน 816,187,084 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว 1.00 บาท  เพ่ือ ( ก ) เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือ

หุน โดยบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไมจัดสรรใหผูถือหุนท่ีจะทําใหบริษัทฯ มีหนาท่ีตามกฎหมายตางประเทศ (Preferential 

Public Offering: PPO) และ (ข) เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีบริษัทจะ

ออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

(PPO) ตามสัดสวนการถือหุนในครั้งน้ีโดยไมคิดมูลคา โดยมีรายละเอียดปรากฎตามแบบรายงานเพ่ิมทุน (F-53-4) ตามสิ่ง

ท่ีสงมาดวย 2 และสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 รวมท้ังพิจารณาอนุมัติการ

แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นวาการเพ่ิมทุนครั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงและสภาพคลองทางการเงิน

ใหแกบริษัท ใหบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตอการรองรับการดําเนินงานท้ังในปจจุบันและอนาคต เพ่ือใหบริษัท

เติบโตไดอยางราบรื่น  

จึงเห็นควรนําเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

816,187,084.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 544,124,723.00 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 1,360,311,807.00 

บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 816,187,084 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว 1.00 บาท และการแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

การลงมติ  :  วาระน้ีตองผานอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท จํานวนรวมไมเกิน 272,062,361 

หนวย 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท จํานวนรวมไมเกิน 

272,062,361 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุน

เดิม (PPO) ตามสัดสวนการถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญองบริษัทครั้งท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1) 

จํานวนไมเกิน 272,062,361 หนวยใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อและไดรบัจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขาย

ใหแกผูถือหุนเดิม (PPO)  ตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 1 หุนเพ่ิมทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 

โดยไมคิดมูลคา (ราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0 บาท) และในกรณีท่ีมีเศษเกิดข้ึนจากการคํานวณ ใหปดเศษดังกลาวท้ิง 

โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะมีอายุ 2 ป นับแตวันท่ีออก และมีราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญเทากับ 2 บาทตอหุน  

เทากับ 2.00 บาทตอหุน โดยใชสิทธิครั้งแรกวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 และใชสิทธิครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ธันวาคม 2566 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติใหเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร  เปนผูพิจารณากําหนด แกไข เพ่ิมเติมหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปนและ

เก่ียวเน่ืองกับการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ตามท่ีจําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของและ

ดําเนินการตางๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําใบสําคัญแสดง
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สิทธิ SOLAR-W1 และหุนสามัญท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงการแตงตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมเปนผูรับมอบอํานาจชวงใน

การดําเนินการขางตน 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมสมควรอนุมตัิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ

หุนสามญัของบริษัท คือ SOLAR-W1 จํานวนไมเกิน 272,062,361 หนวย เพ่ือจัดสรรใหแกผูถือหุนเดมิของบริษัทฯ ท่ีจอง

ซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนซึ่งรายละเอียดปรากฎในสิ่งท่ีสงมา

ดวย 3 

การลงมติ  : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 816,187,084 หุน 

ขอเท็จจริงและเหตุผล : จัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 816,187,084 หุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.1 จัดสรรหุนเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 544,124,723 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม

ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (PPO) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1.1 เสนอขายในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหม ในราคาเสนอ ขายหุนละ 1 บาท  

4.1.2 เศษของหุนใด ๆ จากการจัดสรรใหปดท้ิง 

4.1.3 ผู ถื อหุ น เดิ มมี สิ ท ธิจองซื้ อหุ น เ พ่ิม ทุน ท่ีออก ใหม เ กิ นสิท ธิ ของตนตามสัดส วน ท่ี กํ าหนด ได  

(Oversubscription) โดยท่ีผูถือหุนเดิมท่ีประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนจะไดรับการจัดสรรหุนเพ่ิม

ทุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีไดจองซื้อตามสิทธิครบถวน

แลวเทาน้ัน โดยการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหดําเนินการไปจนไมมีหุนเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรร 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีหุนเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุนท่ีผูถือหุนเดิมประสงคจะจอง

ซื้อเกินสิทธิ บริษัท จะดําเนินการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิแต

ละรายตามสัดสวนของจํานวนหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิตอจํานวนหุนเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือ 

หากการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนเกินสิทธิขางตน สงผลใหผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิราย

ใดมีหนาท่ีตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนท่ีเก่ียวของ ผูถือหุนดังกลาวมีหนาท่ีตองดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ 

4.1.4 ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทในครั้งน้ี บริษัทจะขออนุมัติ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป 

4.1.5 กําหนดใหวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุน (Record 

Date) โดยกําหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชําระคาหุนเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม

สัดสวนระหวางวันท่ี 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564 

4.1.6 อยางไรก็ตาม สิทธิของผูถือหุนเดิมในการจองซือ้หุนท่ีออกใหมยังไมแนนอนและข้ึนอยูกับการอนุมัติโดยท่ี

ประชุมวิสามัญ 

4.1.7 นอกจากน้ี ในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนขางตน (PPO) 
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีการจองซื้ออาจสงผลเปนการกระทําท่ี

ขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของตางประเทศ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) 

ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนนาดา (6) ฝรั่งเศส (7) เยอรมัน (8) อินเดีย ( 9 ) อิตาลี   ( 10 ) 

ญี่ปุน (  11  ) จอรแดน ( 12 ) พมา ( 13 ) ลักเซมเบิรก ( 14 ) มาเลเซีย  ( 15  ) นอรเวย   (  16 ) รัสเซีย  (  

17  ) สวีเดน ( 18 )  สวิสเซอรแลนด  (19) ไตหวัน  ( 20 ) เนเธอรแลนด ( 21) จีน ( 22 ) ฟลิปปนส   ( 23 ) 

เกาหลีใต  ( 24  ) สหราชอาณาจักร   ( 25 ) ตรินิตรินิแดดและโตเบโก   ( 26 ) สหรัฐอเมริกา  ( 27 ) สิงคโปร 

และ (28)  ฮองกง (รวมเรียกวา” ประเทศท่ีถูกจํากัดสิทธิ”) และบริษัทจะสงวนสิทธิท่ีจะใชดุลพินิจในการ

ประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมรายช่ือประเทศท่ีถูกจํากัดสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิเพ่ิมเติม 

ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทตองมีภาระหนาท่ีในการดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีตองดําเนินการภายใตกฎหมาย

ไทย เปนตน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.solartron.co.th) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย 

(www.set.or.th) ใหทราบอีกครั้งภายในระยะเวลากอนวันจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

4.2 จัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 272,062,361 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทเพ่ือรองรับการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1”) ท่ีจัดสรรใหแกผูถือ

หุนเดิมของบริษัทท่ีไดจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม 

(PPO) ตามสัดสวนการถือหุน ตามท่ีไดอนุมัติในวาระท่ี 3 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติใหเสนอท่ีประชุมวิสามัญพิจารณาอนุมัติ

มอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูพิจารณากําหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขของการ

จัดสรร และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุน เพ่ิมทุน และการออกหุน

สามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามท่ีจําเปนและสมควรภายใตกฎหมายท่ี

เก่ียวของ เชนการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระเวลาการใชสิทธิจองซื้อ 

ราคาท่ีเสนอขายวิธีการชําระเงิน การกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนใดเก่ียวกับการจอง การ

จัดสรร เปนตน รวมถึงลงนามในเอกสารหรือคําขอนุญาตตางๆ ท่ีเก่ียวของ หรือหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของ

กับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนรวมถึงการติดตอและยื่นคําขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานตอหนวยงานราชการหรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ และการดําเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการนําหุนเพ่ิมทุน และใบสําคัญแสดง

สิทธิของบริษัทขางตนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯตอไป และการแตงตั้งและ

มอบหมายบุคคลอ่ืนท่ีมีความเหมาะสมเปนผูรับมอบํานาจชวงในการดําเนินการตางๆ ขางตน 

ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

และสารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุน ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 816,187,084 หุน ตามรายละเอียดขางตน 

การลงมติ  : วาระน้ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 
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วาระท่ี 5 พิจาณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี 

 วาระน้ีกําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนซักถามขอสงสัยและ/หรือเพ่ือใหกรรมการไดช้ีแจงขอซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี) 

ดังน้ันจะไมมีการนําเสนอเรื่องอ่ืนใดใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ และไมมีการลงมติใด ในวาระน้ี 

โดยหากทานผูถือหุนประสงคจะเขารวมประชุม โปรดดําเนินการตามข้ันตอนการเขารวมประชุม 

เพ่ือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนําใหทานมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โดยขอมูลกรรมการบริษัทฯ ท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะใน

การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 (สิ่งท่ีสงมาดวย 7) โดยระบุในแบบ ข ใหเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน

ก็ได 

บริษัทฯ ไดจัดทํารายละเอียด ขอเท็จจริง และเหตุผล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระตางๆ ขางตน ไดจัดทําใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส หรือ QR Code ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายเชิดพงษ  สิริวิชช) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ : ผูถือหุนสามารถเรียกดูคําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุนและเอกสารประกอบในเว็บไซตของบริษัทไดตั้งแตวันท่ี 5 

พฤศจิกายน 2564 เปนตนไป 

สํานักงานเลขานุการบริษัท 

โทรศัพท.02 392 0224 

โทรสาร.02 381 2971 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชั้น 16 บริษัท โซลารตรอน 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ชั้น  16  ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ                 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 

กรรมการท่ีเขาประชุม 

1 คุณเชิดพงษ สิริวิชช ประธานกรรมการ 

2 คุณปทมา วงษถวยทอง รองประธานกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

3 ศ.ดร.ดุสิต เครืองาม กรรมการ 

4 คุณไววิทย  อุทัยเฉลิม กรรมการ 

5 คุณรวิฐา พงศนุชิต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนรายยอย 

6 คุณกิตต ิ ปณฑวิรุจน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนรายยอย 

7 คุณธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

กอนเริ่มการประชุม 

กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุม นายเชิดพงษ  สิริวิชช  ในฐานะประธานกรรมการบริษัท 

มอบหมายให คุณปทมา  วงษถวยทอง  เลขานุการบริษัทดําเนินการประชุม โดยชี้แจงใหท่ีประชุมทราบถึง

วิธีการในการลงคะแนนวา การลงมติในแตละวาระ หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะลงมติไมเห็นดวย หรือ

งดออกเสียง ขอความรวมมือใหผูถือหุนกรุณาลงมติไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯ ได

แจกใหแลวสงคืนแกเจาหนาท่ีท่ียืนประจําอยู เนื่องจากบริษัทฯ จะตองเก็บใบลงคะแนนของทานผูถือหุนไวเปน

หลักฐาน ตามเกณฑท่ีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดกําหนดไว โดยเม่ือทานผูถือหุนได

ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว กรุณายกมือชูใบลงคะแนน เพ่ือใหเจาหนาท่ีจะไดเก็บ

รวบรวมใบลงคะแนนของทาน ซ่ึงหากผูถือหุนทานใดมิไดสงใบลงคะแนน บริษัทฯ จะถือวาผูถือหุนทานนั้นเห็น

ดวยตามมติท่ีนําเสนอในวาระการประชุมนั้น สําหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุน เปน 1 คะแนนเสียง 

และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากจํานวน

เสียงของผูเขารวมประชุมท้ังหมด ใหเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย 

สวนผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทฯ ไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค
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ของทานผูถือหุนบันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการลงมติตามวาระนั้นแลว หากผูถือหุนทานใด

ประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาระบุชื่อ เพ่ือจะไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

- คุณเชิดพงษ สิริวิชช ประธานกรรมการ กลาวตอนรับทานผูถือหุน แนะนํากรรมการท่ีเขารวมประชุม  

- เลขานุการฯ แจงใหท่ีประชุมทราบวา 

ขณะนี้มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและดวยการมอบฉันทะรวม 27 ราย 

นับจํานวนหุนท่ีถือรวมกันได 274,694,189 หุน หรือเทากับรอยละ 50.48 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได 

(หุนของบริษัทท่ีจําหนายไดแลวมีจํานวนท้ังสิ้น 544,124,723 หุน) 

ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๔) 

- ประธานฯ ไดแจงท่ีประชุมทราบวา เลขานุการฯ และประธานจะรวมกันดําเนินการประชุม โดย  เริ่ม

เขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังตอไปนี้  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2563 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 และไดสอบถามท่ีประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเกี่ยวกับ

รายงานการประชุมหรือไม 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

เห็นดวย 274,694,189 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  มีมติดวยเสียงขางมากจากผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองการ

บันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 

เลขานุการฯ สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2563 ใหท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทประจําป 2563 
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วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- เลขานุการฯ ไดสรุปสาระสําคัญของงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว 

- เลขานุการฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว และรายงาน

ของผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดรับการ

ตรวจทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดย

รายละเอียดไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  

- ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็น 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติใน

วาระนี้ เลขานุการฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้  

เห็นดวย 274,694,189 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูสอบบัญชี ดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจายเงินปนผล 

ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท หากไมกระทบตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางมี

นัยสําคัญ กําหนดใหจายเงินปนผลสูงสุดไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย 

แตเนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัท ในรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ 

ขาดทุนจึงไมสามารถจายเงินปนผลได ประกอบกับบริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบแลว 

บริษัทฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมงดจายเงินปนผล เนื่องจากในป 2563 ผลประกอบการงบการเงินรวม

ของบริษัทขาดทุน 

- เลขานุการฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 

2563 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกให เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม เลขานุการฯ 

ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้  
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เห็นดวย 274,694,189 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในรอบป 2563 ดวย

คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

- เลขานุการฯ ไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทขอท่ี 18 

กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป อัตราหนึ่งในสาม

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซ่ึงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564  ครั้งนี้มีกรรมการท่ีตอง

ออกตามวาระ จํานวน 2 ทาน ดังรายนามตอไปนี้  

ใหความเห็นชอบกรรมการท่ีพนจากตําแหนง จํานวน 2 ทาน ไดแก 

1)  นางปทมา วงษถวยทอง รองประธานกรรมการบริษัท 

2)  นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

แตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง จํานวน 2 ทาน ไดแก 

1)  นางปทมา วงษถวยทอง รองประธานกรรมการบริษัท 

2)  นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสโดยประกาศ

ผานเว็บไซตของบริษัท ตั้งแตวันท่ี 15 กุมภาพันธ – 16 มีนาคม 2564 โดยกําหนดหลักเกณฑใหผูถือ

หุนสวนนอยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ เปน

การลวงหนา เพ่ือใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับ

การประชุมในครั้งนี้ไมมีผูถือหุนสวนนอยเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนไดดําเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยไดพิจารณาถึงความเหมาะสม ท่ีจะเปน

ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินงานของบริษัท ตามองคประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ 

ความรูความสามารถ ประสบการณ ความเชี่ยวชาญแลว คณะกรรมการสรรหาฯ ไดเสนอใหเลือกตั้ง

กรรมการ 2 ทาน คือ 1)  นางปทมา   วงษถวยทอง 2)  นายธานี  เต็มบุญศักด์ิ ท่ีออกจากตําแหนง

ตามวาระ ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดประวัติผลงานของท้ัง 

จํานวน 2 ทาน ไดแก 
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1)  นางปทมา วงษถวยทอง รองประธานกรรมการบริษัท 

2)  นายธาน ีเต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

- ประธานฯไดสอบถามท่ีประชุมวามีขอคิดเห็น/ขอซักถามเก่ียวกับวาระการประชุมนี้หรือไม เม่ือไมมีขอ

ซักถามอ่ืนใด เลขานุการฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่งและตั้งกรรมการใหมเพ่ิมเติม โดยมีผลการนับ

คะแนนเปนดังนี้ 

1)  นางปทมา วงษถวยทอง รองประธานกรรมการบริษัท 

เห็นดวย 274,694,189 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2)  นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

เห็นดวย 274,694,189 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัตแิตงตั้ง 1) นางปทมา วงษถวยทอง 2)  นายธานี เต็มบุญศักดิ์ กลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 

  บริษัทฯ มีนโยบายจายคาตอบแทนกรรมการท่ีจูงใจกรรมการในระดับท่ีเหมาะสมและรักษา

กรรมการท่ีมีคุณภาพใหอยูกับบริษัทตลอดไป ซ่ึงการกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัทไดผาน

การพิจารณาอยางรอบคอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงผานการพิจารณาถึงความเหมาะสม

กับการทําหนาท่ีกรรมการและสภาวะเศรษฐกิจแลว เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือขออนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการ ป 2564 ใหเปนเชนเดียวกับ ป 2563 โดยกําหนดวงเงินรวมไมเกิน 4,000,000 

บาท (สี่ลานบาทถวน) และไดเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการเดิมของบริษัทใน ป 2563 และป 

2562 ท่ีผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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คณะกรรมการ 

คาตอบแทนตอเดือน  

(บาท/คน/เดือน) 

คาเบ้ียประชุม  

(บาท/คน/คร้ัง) 

อัตราใหม 2564 อัตราเดิม2563 อัตราใหม 2564 อัตราเดิม 2563 

1.คณะกรรมการบริษัท 12,000.- 12,000.- 25,000.- 25,000.- 

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

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทนสูงกวากรรมการ

อัตรารอยละ 20 

- ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็น เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามและ

แสดงความเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

- เลขานุการฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ เลขานุการฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

เห็นดวย 274,694,189 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป  2564 ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2564  และกําหนดคาตอบแทน  

- เลขานุการฯ  แถลงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึง

กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และ

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซ่ึง

เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (auditor rotation) หาก

ผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกันโดยสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมได คณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และบริการของผูสอบบัญชี รวมถึงคาตอบแทน จึงมี

ความเห็นเสนอขออนุมัติแตงตั้ง นางสาวชวนา  วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุนเรือน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7750 หรือนางสาวพร

ทิพย อมรชัยเลิศพัฒนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9589 หรือจากบริษัท สํานักงานปติเสวี 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2564  
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ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยมีขอมูลพรอมประวัติของผูสอบบัญชีประจําป 

2564 โดยกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2564 ผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือ

สวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด โดยมี

ขอมูลพรอมประวัติของผูสอบบัญชีประจําป 2564 โดยกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2564 

โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท คาสอบบัญชีสําหรับรายงานของผูสอบ

บัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรสงเสริมและแบบคําขอใชสิทธิและประโยชน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บัตรสงเสริมฯ บัตรละ 40,000 

บาท  

สําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯในป 2562 และป 2563  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตท่ี

ลงนามไดแกนางสาววันเพ็ญ อุนเรือน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  7750 

- ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามและแสดงความเห็น  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติใน

วาระนี้ 

- เลขานุการฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ เลขานุการฯ ไดแจงผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

เห็นดวย 274,694,289 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นางสาวชวนา วิวัฒนพนชาติ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุนเรือน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

7750 หรือนางสาวพรทิพย อมรชัยเลิศพัฒนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9589 จากบริษัท 

สํานักงานปติเสวี จํากัดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป  2564 โดยกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงิน

ประจําป 2564 โดยกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2564 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีบริษัทฯ : 1,700,000 บาท คาสอบบัญชีสําหรับรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรสงเสริมและแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บัตรสงเสริมฯ บัตรละ 40,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขาง

มากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

- เลขานุการฯ แถลงวา ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.๒๕๓๕ 

(แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๔) กําหนดไววาผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1ใน 3 ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม

อีกได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพ่ือเปดโอกาสใหแกผูถือหุนท่ีประสงคจะเสนอ

ใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดไวในการประชุมครั้งนี้ 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน และโครงการ

ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป กําหนดวา ท่ีประชุม สมควรพิจารณา

ปรึกษาหารือกันเฉพาะเรื่องท่ีมีการแจงไวลวงหนาเพ่ือความเปนธรรมกับผูอ่ืนท้ังหมดโดยรวมท่ีไดรับ

แจงการนัดประชุมแลว ไมมีผูถือหุนทานใดประสงคจะเสนอวาระเพ่ิมเติม  

- ประธานฯ แถลงวา การประชุมไดดําเนินการจบระเบียบวาระ และเม่ือไดสอบถามท่ีประชุมแลว ไมมี

ผูถือหุนเสนอวาระ หรือสอบถาม หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมใด ๆ ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุก

ทาน และกลาวปดประชุม 

ปดประชุมเวลา 14.30 น. 

ลงชื่อ  

 

 (นายเชิดพงษ สิริวิชช) 

ประธานกรรมการ และ ประธานท่ีประชุม 

 

ลงชื่อ  

 

 (นางปทมา วงษถวยทอง) 

เลขานุการบริษัท และ ผูบันทึกการประชุม 
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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 8 ตุลาคม 2564 

ขาพเจาบริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ระหวางเวลา 15.30 น. 

ถึง 18.00 น. ดังตอไปน้ี 

1. การเพ่ิมทุน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 544,124,723 ลานบาท เปน 1,360,311,807 ลานบาท โดยออก

หุนสามัญ / หุนบุริมสิทธิ จํานวน 816,187,084 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 816,187,084  ลานบาท โดยเปนการเพ่ิมทุนในลักษณะ

ดังน้ี 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน มูลคาท่ีตราไว (บาทตอหุน) รวม (ลานบาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน หุนสามัญ 816,187,084 1 816,187,084 

  แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) - - - - 

2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  

2.1 แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน อัตราสวน(เดิม : ใหม) 
ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จอง

ซื้อ และชําระ

เงินคาหุน 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ

ถือหุนโดยผูถือหุนสามารถ

จองซ้ือหุนสามัญท่ีออกใหม

เกินกวาสิทธิได (Preferential 

Public Offering: PPO) 

ไมเกิน 544,124,723 1 หุนเดิม : 1 หุนเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุนให

ปดท้ิง 

1.00 13–17 ธันวาคม 

2564 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ

ดานลาง 

เพ่ือรองรับการใช สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามั ญ ของบริ ษั ทครั้ งท่ี 1 

(“ ใบ สํ า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ 

SOLAR-W1”) ท่ีจัดสรรใหแก

ผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีได

จองซ้ือและไดรับจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ี

ออกและเสนอขายใหแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

ไมเกิน 272,062,361 2 หุนเพ่ิมทุน : 1 หนวย

ใบสําคัญแสดงสิทธ์ิ 

-  จัดสรรใหแกผูถือหุน

เดิมท่ีจองซ้ือและไดรับ

การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน

โดยไมคิดมูลคา 

-  ราคาการใชสิทธิ 

2.00 บาทตอหุน(อัตรา

การใชสิทธิเทากับ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 

หนวย : หุนสามัญ1หุน) 

ผูถือหุนจะไดรับ

ใบสําคัญแสดง

สิ ท ธิ  SOLAR-

W1 โดย ไม คิ ด

มูลคาเม่ือไดจอง

ซ้ื อ และ ได รั บ

การจัดสรรหุ น

เพ่ิ ม ทุ น ต า ม

ขอกําหนดและ

เงื่ อ น ไข ข อ ง

บริษัท 

โปรดพิจารณา

หมายเหตุ

ดานลาง 

รวม ไมเกิน 816,187,084     
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หมายเหต:ุ 

1. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวน 816,187,084 หุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

1.1 จัดสรรหุนเพ่ิมทุน จํานวนไมเกิน 544,124,723 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทตามสัดสวนการถือหุน (PPO) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(ก) เสนอขายในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหม ในราคาเสนอ ขายหุนละ 1 บาท  

(ข) เศษของหุนใด ๆ จากการจัดสรรใหปดท้ิง 

(ค) ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมเกินสิทธิของตนตามสัดสวนท่ีกําหนดได (Oversubscription) โดยท่ีผูถือหุน

เดิมท่ีประสงคจะจองซื้อเกินกวาสิทธิของตนจะไดรับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีจองซื้อเกินกวาสิทธิก็ตอเมื่อมีหุนเหลือจากการจัดสรร

ใหแกผูถือหุนเดิมท่ีไดจองซื้อตามสิทธิครบถวนแลวเทาน้ัน โดยการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนดังกลาวใหดําเนินการไปจนไมมีหุนเพ่ิมทุนเหลือ

จากการจัดสรร 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีหุนเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุนท่ีผูถือหุนเดิมประสงคจะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะ

ดําเนินการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามสัดสวนของจํานวนหุนท่ีจองซื้อเกิน

สิทธิตอจํานวนหุนเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือ 

หากการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนเกินสิทธิขางตน สงผลใหผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิรายใดมีหนาท่ีตองทําคําเสนอ

ซื้อหลักทรัพย (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเก่ียวของ ผูถือหุนดังกลาวมีหนาท่ีตอง

ดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ีเก่ียวของ 

(ง) ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทในครั้งน้ี บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป 

(จ) กําหนดใหวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุน (Record Date) โดย

กําหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชําระคาหุนเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนระหวางวันท่ี 13 ถึง 17 ธันวาคม

2564 

(ฉ) อยางไรก็ตาม สิทธิของผูถือหุนเดิมในการจองซื้อหุนท่ีออกใหมยังไมแนนอนและข้ึนอยูกับการอนุมัติโดยท่ีประชุมวิสามัญ 

(ช) นอกจากน้ี ในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนขางตน (PPO) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ท่ีจะปฏิเสธการจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่ีการจองซื้ออาจสงผลเปนการกระทําท่ีขัดตอกฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของ

ตางประเทศ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม (4) บราซิล (5) แคนนาดา (6) ฝรั่งเศส (7) 

เยอรมัน (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญี่ปุน (11) จอรแดน  (12) พมา (13) ลักเซมเบิรก (14) มาเลเซีย  (15) นอรเวย (16) รัสเซีย (17) 

สวีเดน (18) สวิสเซอรแลนด (19) ไตหวัน (20) เนเธอรแลนด (21) จีน (22) ฟลิปปนส  (23) เกาหลีใต (24) สหราชอาณาจักร (25) ตริ

นิตรินิแดดและโตเบโก (26) สหรัฐอเมริกา (27) สิงคโปร และ (28) ฮองกง (รวมเรียกวา” ประเทศท่ีถูกจํากัดสิทธิ”) และบริษัทจะ

สงวนสิทธิท่ีจะใชดุลพินิจในการประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมรายช่ือประเทศท่ีถูกจํากัดสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญแสดง

สิทธิเพ่ิมเติม ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทตองมีภาระหนาท่ีในการดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีตองดําเนินการภายใตกฎหมายไทย เปน

ตน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.solartron.co.th) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย (www.set.or.th) ใหทราบอีก

ครั้งภายในระยะเวลากอนวันจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.2 จัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 272,062,361 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาทเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1”) ท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีไดจองซื้อและไดรับ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (PPO) 

1.3 ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนของผูถือหุนเดิมของบริษัทในครั้งน้ีบริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทในการประชุมผูถือหุนครั้งถัดไป 
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1.4 กําหนดใหวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุน (Record Date) โดยกําหนด

ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระคาหุนเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนระหวางวันท่ี 13 ถึง 17 ธันวาคม 2564 

1.5 อยางไรก็ตามสิทธิของผูถือหุนเดิมในการจองซื้อหุนท่ีออกใหมยังไมแนนอนและข้ึนอยูกับการอนุมัติโดยท่ีประชุมวิสามัญ 

1.6 นอกจากน้ี ในการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนขางตน บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไมจัดสรรให

ผูถือหุนท่ีจะทําใหบริษัทฯ มีหนาท่ีตามกฎหมายตางประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) 

2. ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทจํานวนรวมไมเกิน 272,062,362 หนวยใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ี

จองซื้อและไดรับจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จํานวนไมเกิน 272,062,361 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อและไดรับ 

จัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (PPO) ในอัตราสวน 2 หุนเพ่ิมทุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญ

แสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยไมคิดมูลคา (ราคาเสนอขายตอหนวยเทากับ 0 บาท) และในกรณีท่ีมีเศษเกิดข้ึนจากการคํานวนใหปดเศษ

ดังกลาวท้ิง โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะออกใหวันท่ี 22 ธันวาคม 2564 มีอายุ 2 ปนับแตวันท่ีออก และมีราคาใชสิทธิซื้อหุน

สามัญ 1 หุน เทากับ 2 บาท ตอหุน 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการพิจารณา กําหนด แกไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ

เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีจําเปน และเก่ียวเน่ืองกับการออก และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ตามท่ีจําเปน และสมควร 

ภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ และดําเนินการตางๆ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการ

นําใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และหุนสามัญท่ีออกเน่ืองจากการใชสิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว เขาจดทะเบียนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) รวมถึงการแตงตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืน ท่ีมีความ

เหมาะสมเปนผูรบัมอบอํานาจชวงในการดําเนินการตางๆ ขางตน 

4. ท่ีประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูมีอํานาจในการเปนผูพิจารณา กําหนด หรือเปลี่ยนแปลง

รายละเอียด และเง่ือนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุนเพ่ิมทุน และการออก

หุนสามัญ เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามท่ีจําเปน และสมควรภายใตกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน การจัดสรร

หุนเพ่ิมทุนเปนครั้งเดียว หรือเปนคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใชสิทธิจองซื้อ ราคาท่ีเสนอขาย วิธีการชําระเงิน การกําหนด

และแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอ่ืนใด เก่ียวกับการจอง การจัดสรร เปนตน รวมถึงลงนามในเอกสาร หรือคําขออนุญาตตางๆ ท่ี

เก่ียวของ หรือหลักฐานท่ีจําเปน และเก่ียวของกับการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน รวมถึงการติดตอ และยื่นคําขออนุญาตเอกสาร หรือหลักฐาน 

ตอหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการดําเนินการใดๆซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การนําหุนเพ่ิมทุน และใบสําคัญแสดง

สิทธิของบริษัทขางตน เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป และการแตงตั้ง มอบหมายบุคคลอ่ืน ท่ีมี

ความเหมาะสม เปนผูรับมอบอํานาจชวง ในการดําเนินการตางๆ ขางตน 

2.2 แบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) 

- ไมมี - 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม ช้ัน 16 บริษัทโซลารตรอน 

จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110 โดยกําหนด

รายช่ือผูถือหุน ท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน (Record Date) ในวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุนตอหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของและเง่ือนไขการขออนุญาต(ถามี) 

4.1 การอนุมัติจากท่ีประชุมวิสามัญ 
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 4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย (“กระทรวง 

พาณิชย”) 

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯเพ่ือนําหุนเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดมิของบริษัทใบสําคัญแสดง 

สิทธิ SOLAR-W1 และหุนเพ่ิมทุนท่ีออกใหมจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

5. วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพ่ิม 

 5.1 บริษัทวางแผนในการเพ่ิมทุนจาก 

(ก) การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนประมาณ 544,124,723 บาท 

(ข) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ประมาณ 544,124,722 บาท โดยในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ท้ังหมด และมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนเพ่ิมเติมไดรวมท้ังหมด 

ประมาณ 1,088,249,445 บาท จากการเพ่ิมทุนครั้งน้ี 

 5.2 เงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนครั้งน้ีจะถูกแบงเปน 2 สวน หลักๆ ดังน้ี  

วัตถุประสงค จํานวนเงิน 
กําหนดระยะเวลานําเงินไป

ใช 

1. เพ่ิมความคลองตัวทางการเงินในการดําเนินโครงการและการลงทุนตางๆในอนาคต 652.95 ลานบาท ป 2564 - 2566 

2. เปนเงินทุนสํารองเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 435.30 ลานบาท ป 2564 - 2566 

5.3 อยางไรก็ดีหากบริษัทไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนในจํานวนนอยกวาท่ีคาดไว แผนการใชเงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุน อาจ 

เปลี่ยนแปลงจากท่ีกลาวมาแลวขางตน 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

การเพ่ิมทุนครั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกรงและสภาพคลองทางการเงินใหแกบริษัท ใหบริษัทมีเงินทุนเพียงพอตอการรองรับการ

ดําเนินงานของบริษัทท้ังในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนชวยเพ่ิมเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจอีกดวย 

7. ประโยชนทีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

บริษัทจะนําเงินทุนท่ีได ไปขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีบริษัทมีอยูเดิม และการขยายไปสูธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีกอใหเกิดการขยายฐาน

รายไดของการดําเนินธุรกิจ ท้ังยังเปนเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจะทําใหบริษัทมีความสามารถในการสรางรายไดและความสามารถในการ

ทํากําไรเพ่ิมข้ึน และผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชนเก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีรายไดและกําไรท่ีเพ่ิมมากข้ึนในดานของเงิน

ปนผลและ กําไรจากราคาหุนของบริษัทท่ีเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบการ 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
- ไมม ี – 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

ลําดับ ขั้นตอนการดําเนินการ วันเดือนป 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 8 ตุลาคม 2564 

2. วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญ

ผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 

28 ตุลาคม 2564 

3. วันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2564 22 พฤศจิกายน 2564 

4. จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน 

นับแตวันท่ีประชุมผูถือหุน มีมติอนุมัติ 

5. ระยะเวลาการใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุน 13–17 ธันวาคม 2564 

6. การนําหุนเพ่ิมทุนท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนของบริษัทท่ีจองซื้อหุนเพ่ิมทุน เขาจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 

ภายใน 14 วัน 

หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใชสิทธิจองซื้อ

หุนเพ่ิมทุน 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

 

ลายมือช่ือ.......................................................... 

      (นางปทมาวงษถวยทอง) 

 กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ลายมือช่ือ.......................................................... 
     (นายไววิทยอุทัยเฉลิม) 

             กรรมการ 



สิ่งท่ีสงมาดวย 3 

Enclosure No-3 รายละเอียดเบื้องตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR - W1.docx แผน 1 จาก 4 

สรุปรายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ 

บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) 

1. รายละเอียดเบ้ืองตนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ประเภทและชนิด

ของใบสําคัญแสดง

สิทธิ  

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี1 ( ใบสําคัญแสดงสทิธิ SOLAR-W1 ) ชนิดระบุช่ือผู

ถือหุนและเปลี่ยนมือได โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมท่ีมีการจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม

ทุนท่ีบริษัทเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน 

จํ านวนใบสํา คัญ

แสดงสิทธิออกและ

เสนอขาย 

ไมเกิน 272,062,361 หนวย 

จํานวนหุนท่ีจัดสรร

ไวเพ่ือรองรับการ

ใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

ไมเกิน 272,062,361 หุน ( มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท ) หรือ 

เทากับรอยละ 50 ของจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด 

ราคาเสนอขายตอ

หนวย  

หนวยละ 0.00 บาท 

อัตราการใชสิทธิ  ใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับ

อัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ ในกรณีท่ีมีเศษของหุนหรือใบสําคัญแสดงสิทธิจากการคํานวณ 

(หากมี) ใหปดเศษน้ันท้ิง 

ราคาการใชสิทธิ  2.00 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเง่ือนไขปรับสิทธิ 

วันท่ีออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ  

หลังจากวันท่ีจดทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวสําหรับหุนเพ่ิมทุน ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวน

การถือหุน ซึ่งจะพิจารณาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 แตไมเกิน 1 ปนับจากไดรับมติ 

จากท่ีประชุมผูถือหุนใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร  จัดสรรใหแกถือหุนเดิมท่ีมีการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนของบริษัทท่ี เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ

บริษัทตามสัดสวน และจองเกินสิทธิ (Oversubscribe) ในอัตราสวน 2 หุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีจองซื้อและ

ชําระคาหุนเพ่ิมทุนตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ในกรณีท่ีมีเศษใหปดท้ิงท้ังจํานวน  

ท้ังน้ี ภายหลังการคํานวณสิทธิของผูถือหุนท่ีจะไดรับจัดสรรสิทธิในกรณีท่ีมีเศษใหปดเศษท้ิงท้ังจํานวน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ีเหลือจากการจัดสรรท้ังหมด บริษัทจะทําการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิสวนท่ี

เหลือดังกลาว ซึ่งจะทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือเทากับใบสาํคัญแสดงสทิธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุน 2 ป 

นับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1  
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อายุของใบสําคัญ

แ ส ด ง สิ ท ธิ  

ระยะเวลาการใช

สิทธ ิ

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 จะออกใหวันท่ี 22 ธันวาคม 

2564 มีอายุ 2 ปนับแตวันท่ีออก และมีราคาใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน เทากับ 2.00 บาทตอหุน โดยใช

สิทธิครั้งแรกวันท่ี 29 มิถุนายน 2565 และใชสิทธิครั้งท่ี 2 วันท่ี 21 ธันวาคม 2566 

ระยะเวลาการแจง

ความจํานงในการใช

สิทธิ  

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทจะตองแจงความจํานง

ในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญภายใน 5 วัน กอนวันใชสิทธิแตละครั้ง  

กรณีของวันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ

ของบริษัทจะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญภายในระยะเวลา 15 วัน กอนวันใชสิทธิครั้ง

สุดทาย  

ในกรณีท่ีวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทใหเลื่อนวันดังกลาวเปนวันสุดทายกอนหนาวันใชสิทธิ

ดังกลาว 

ก า ร ไ ม ส า ม า ร ถ

ยกเลิกการแจงความ

จําเปนในการใชสิทธ ิ

เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไดแจงความจํานงในการใชสิทธิหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธิ

แลว จะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงในการใชสิทธิดังกลาวได 

ต ล า ด ร อ ง ข อ ง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

บริษัทจะยื่นคําขอเพ่ือนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ตอไป 

ตลาดรองของ หุ น

สามัญท่ีเกิดจากการ

ใช  

บริษัทจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

สิทธิแปลงสภาพ  สิทธิน้ีเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เหตุใหตองออกหุน

ใหมเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงการใช

สิทธิ ์

 

บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิเมื่อมี

เหตุการณใดเหตุการณหน่ึงตามในขอกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิซึง่เปนเหตุการณท่ีมี

ลักษณะตามท่ีกําหนดไวในขอ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ 34/2551 เรื่อง

การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนออกใหมและหุนท่ีออกใหม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณอ่ืนใดในทํานองเดียวกัน เชน  

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัทจากการรวมหุนหรือแบงแยกหุน  

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนท่ีออกใหมในราคาต่ํา 

(ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในราคาต่ํา หรือขายใบสําคัญแสดงสิทธิในราคาต่ํา  

(ง) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนผูถือหุน  

(จ) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราขอกําหนดสิทธิ 

(ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ท่ีทําใหตอบแทนใดๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะ

ไดรับเมื่อตามใบสําคัญแสดงสิทธิดอยกวาไปกวาเดิม 
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น า ย ท ะ เ บี ย น ข อ ง

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือผูท่ีไดรับการแตงตั้งใหทําหนาท่ีเปนนายทะเบียน

ของใบสําคัญแสดงสิทธิแทน 

เง่ือนไขอ่ืนๆ ใหประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออก และ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง

อํานาจในการดําเนินการดังตอไปน้ี  

(1) กําหนดและแกไขหลักเกณฑ ขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการออก

และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1  

(2) เจรจาตกลง เขาทํา แกไข เพ่ิมเติม ลงนามในสญัญา คําขออนุญาต คําขอผอนผัน หลักฐาน การ

เปดเผยขอมูล รายงานผลการขาย และเอกสารตางๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการออกและ

จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งรวมถึงการติดตอ การยืน่ การแกไข การเพ่ิมเตมิ การ

ลงนามในคําขออนุญาต คําขอผอนผัน หลักฐาน การเปดเผยขอมลู รายงานผลการขาย และ 

เอกสารอ่ืนๆ ตอสํานักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย หนวยงานราชการ หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ

กับการออกและจดัสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน

สามัญเพ่ิมทุนจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพยฯ และ  

(3) ดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรท่ีเก่ียวของกับการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ 

SOLAR-W1 เพ่ือใหการดําเนินการตามท่ีระบุไวขางตน และการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดง

สิทธิ SOLAR-W1 ในครั้งน้ีสําเรจ็ลุลวง 

วัตถุประสงคของการ

ออกใบสํ า คัญสิทธิ

แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น ท่ี

บริษัทฯ จะพึงไดรับ

การจัดสรรหุนเ พ่ิม

ทุนในคร้ังนี ้

บริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนในครั้งน้ีไปใชเพ่ือ  

(1) เพ่ิมความคลองตัวทางการเงินในการดําเนินโครงการและลงทุนตางๆในอนาคต 

(2) ใชเปนเงินทุนสํารองเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 

ประโยชนท่ีผูถือหุน

จะพึงไดรับจากการ

เพ่ิมทุน 

ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชนเก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทนําเงินทุน ท่ีไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามใบสําคัญสิทธิไปใชขยายธุรกิจหรือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งความสามารถ

ในการสรางรายไดและความสามารถในการทํากําไรเพ่ิมข้ึน และผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชน

เก่ียวเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีรายได 
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2. ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนเดิมจากการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ  

2.1. ผลกระทบตอสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน (Control Dilution)  

หากผูถือหุนท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1  มีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญครบตามจํานวนท่ีไดรับสิทธิจะ

ไมเกิดผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนของบริษัท (Control Dilution) แตในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

SOLAR-W1 ไมใชสิทธิแปลงสภาพและมีผูถือหุนอ่ืนใชสิทธิแปลงสภาพครบท้ังจํานวน จะกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุน

บริษัทสูงสุด (Control Dilution)  ดังน้ี (การคํานวณผลกระทบดานลางน้ีอยูภายใตสมมติฐานวาการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งจะเกิดข้ึนกอนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และมีผูถือ

หุนใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวครบท้ังจํานวน) 

= 
จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR−W1

จํานวนหุนชําระแลวหลังเสนอขาย + จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR−W1  
  

 โดยท่ี จํานวนหุนชําระแลวหลังเสนอขาย = จํานวนหุนชําระแลว ณ ปจจุบัน + จํานวนหุนเสนอขาย  

= 544,124,723 + 544,124,723 = 1,088,249,446  

= 
272,062,361

1,088,249,446 + 272,062,361  
 

=  รอยละ 20.00  

2.2. ผลกระทบตอราคาหุน (Price Dilution)  

หากผูถือหุนท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1  มีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญครบตามจํานวนท่ีไดรับสิทธิจะ

ไมเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) แตในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1  ไมใชสิทธิ

แปลงสภาพและมีผูถือหุนอ่ืนใชสิทธิแปลงสภาพครบท้ังจํานวน จะเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุน ดังน้ี (การคํานวณผลกระทบ

ดานลางน้ีอยูภายใตสมมติฐานวา การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งจะ

เกิดข้ึนกอนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 และมีผูถือหุนใชสิทธิซื้อหุนซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวครบท้ังจํานวน) 

= 
ราคาตลาดกอนเสนอขาย−ราคาตลาดหลังเสนอขาย

ราคาตลาดกอนเสนอขาย
 

 = 
2.04−1.52

2.04
   = รอยละ 25.49  

โดยท่ี ราคาตลาดหลังเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน  

= 
(ราคาตลาด × จํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาเสนอขาย� × จํานวนหุนเสนอขาย�) 

จํานวนหุนท่ีชําระแลว+จานวนหุนท่ีเสนอขาย��
 

= 
(2.04 × 544,124,723)+(1× 544,124,723) 

544,124,723+544,124,723
 =  1.52 บาทตอหุน  

หมายเหตุ: ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของบริษัทยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 (กลาวคือ ระหวางวันท่ี 29 กันยายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564) (ขอมูลจาก SETSMART 

ของตลาดหลักทรัพยฯ) ซึ่งเทากับ 2.04 บาท 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหมโดยการเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (PPO) 

และการออกและจัดสรรหุนเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทคร้ังท่ี (SOLAR-W1) 

ซ้ึงจะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซ้ือและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนขางตน 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 8/2564 ของ บริษัท โซลารตรอน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 8 

ตุลาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 816,187,084 บาท จากทุนจดทะเบียน จํานวน 544,124,723 บาท 

เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,360,311,307 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 816,187,084 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1.00 บาท พิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 

1.1.1 การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 816,187,084 บาท จากเดิม 544,124,723 บาท เปนจํานวน 

1,360,311,807 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกใหมจํานวน 816,187,084 หุน (“หุนเพ่ิมทุน”) ในมูลคาท่ี

ตราไวหุนละ 1 บาท 

1.1.2 การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1”)  

จํานวน ไมเกิน 272,062,361 หนวย ใหแก ผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (PPO) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

อัตราสวนการจัดสรร : 2 หุนสามัญใหมตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR –W1 

อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 2 ป 

อัตราการใชสิทธิ : 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท 1 หุน 

ราคาใชสิทธิ  : 2.00 บาท ตอหุน  

ระยะเวลาการใชสิทธิ : โดยใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 สามารถใชสิทธิไดปละ 1 ครั้ง 

ดังน้ัน  หากวันใชสิทธิหรือวันใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท ให

เลื่อนวันใชสิทธิดังกลาว เปนวันทําการกอนหนาวันใชสิทธิดังกลาว 

1.1.3 การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 544,124,723 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ดวยวิธีการเสนอขายใหแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนแกผูถือหุนเดิมของบริษัท (PPO) ในราคาเสนอขาย 1 บาทตอหุน ในอัตราสวน 1 หุน

เดิมตอ 1 หุนเพ่ิมทุน โดยบรษัิทสงวนสิทธิท่ีจะไมเสนอขายหรือจัดสรรหุนสามัญท่ีออกใหมน้ีใหกับผูถือหุนรายใด ๆ 

หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนรายน้ันจะทําใหหรืออาจทําใหบริษัทมีหนาท่ีตามกฎหมาย หรือ

ระเบียบขอบังคับของตางประเทศ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงประเทศ (1) ออสเตรเลีย (2) ออสเตรีย (3) เบลเยียม 

(4) บราซิล (5) แคนนาดา (6) ฝรั่งเศส (7) เยอรมัน (8) อินเดีย (9) อิตาลี (10) ญี่ปุน (11) จอรแดน (12) พมา (13) 

ลักเซมเบิรก (14) มาเลเซีย  (15) นอรเวย   (16) รัสเซีย  (17) สวีเดน ( 18)  สวิสเซอรแลนด  (19) ไตหวัน  (20) 

เนเธอรแลนด (21) จีน (22) ฟลิปปนส  (23) เกาหลีใต  (24) สหราชอาณาจักร (25) ตรินิตรินิแดดและโตเบโก   (26) 

สหรัฐอเมริกา  (27) สิงคโปร และ (28)  ฮองกง (รวมเรยีกวา” ประเทศท่ีถูกจํากัดสิทธิ”) และบริษัทจะสงวนสิทธิท่ี

จะใชดุลพินิจในการประกาศเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพ่ิมเติมรายช่ือประเทศท่ีถูกจํากัดสิทธิในการจองซื้อใบสําคัญ

แสดงสิทธิเพ่ิมเติม ซึ่งจะเปนผลใหบริษัทตองมีภาระหนาท่ีในการดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมไปจากท่ีตองดําเนินการ

ภายใตกฎหมายไทย เปนตน โดยจะประกาศผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.solartron.co.th) และ/หรือ ตลาด

หลักทรัพย (www.set.or.th) ใหทราบอีกครั้งภายในระยะเวลากอนวันจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ 

1.1.4 การจัดสรรหุนเพ่ิมทุนจํานวนรวมไมเกิน 272,062,361 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-

W1 ท่ีบริษัทจะออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีจองซื้อและไดรับจัดสรรหุนเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแกผูถือ
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หุนเดิม (PPO) ตามสัดสวนขางตน จํานวนไมเกิน 272,062,361 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ท้ังน้ี โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีไดเปดเผยในในหนังสือแจงมติของท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 8/2564 และแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F 53-4) (ฉบับปรับปรุง) 

1.2 กําหนดใหวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อหุนเพ่ิมทุน (Record Date) โดยกําหนด

ระยะเวลาการจองซื้อและการชําระคาหุนเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน (PPO) ระหวางวันท่ี 13 ถึง 17 ธันวาคม 

2564 

2. วัตถุประสงคของการออกหุนเพ่ิมทุนและแผนการใชเงิน 

ในกรณีท่ีหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดท่ีบริษัทออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนท่ีอยู (PPO)  ในครั้งน้ีมีผูจอง

ซื้อเต็มจํานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเปนจํานวน ประมาณ 544,124,723 บาท และการออกใบแสดงสิทธ์ิ SOLAR-W1 ประมาณ 

544,124,722 บาท โดย 

ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนสามัญท่ีมีการเพ่ิมทุนท้ังหมด และมีการใชสิทธ์ิตามใบสําคัญแสดงสิทธ์ิ SOLAR-W1 เต็มจํานวน 

บริษัทจะสามารถระดมทุนเพ่ิมเติมไดรวมท้ังหมดประมาณ 1,088,249,445 ลานบาท โดยมีวัตุประสงคในการใชเงิน ดังน้ี 

วัตถุประสงค จํานวนเงิน กําหนดระยะเวลานําเงินไปใช 

1. เพ่ิมความคลองตัวทางการเงินในการดําเนินโครงการและการลงทุนตางๆ 

ในอนาคต 

652.95 ลานบาท ป 2564 - 2566 

2. เปนเงินทุนสํารองเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 435.30 ลานบาท ป 2564 - 2566 

อยางไรก็ดีหากบริษัทไดรับเงินจากการเพ่ิมทุนในจํานวนนอยกวาท่ีคาดไว แผนการใชเงินท่ีไดรับจากการเพ่ิมทุนอาจ

เปลี่ยนแปลงจากท่ีกลาวมาขางตน 

3. ผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนเดิมจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม  

3.1 ผลกระทบตอสัดสวนการถอืหุนของผูถือหุน (Control Dilution)  

3.1.1 การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุนภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี

เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุน

ตามสิทธิท่ีมีอยูครบท้ังจํานวน จะไมเกิดผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนบริษัท (Control Dilution) แต

ในกรณีท่ีผูถือหุนเดิมทุกรายไมใชสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุนเลย บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัด

หุนสามัญเพ่ิม ทุนสวนท่ีเหลือจากการเสนอขายท้ิง ทําใหจํานวนหุนท่ีชําระแลวไมเปลี่ยนแปลง และไมเกิดผลกระทบ

ตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนบริษัท (Control Dilution) แตในกรณีท่ีผูถือหุนเลือกท่ีจะไมใชสิทธิจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีตนมีอยูเลยและผูถือหุนอ่ืนใชสิทธิจองซื้อหุน สามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู และ/หรือ จองซื้อ

หุนสามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนครบท้ัง จํานวน จะเกิดผล

กระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนบริษัท (Control Dilution) ดังน้ี  

= 
จํานวนหุนท่ีเสนอขาย

จํานวนหุนท่ีชําระแลว+จํานวนหุนท่ีเสนอขาย
   =      

544,124,723
544,124,723+544,124,723 

   

= รอยละ 50  
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3.1.2 การออกหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสิทธิสําคัญแสดง SOLAR-W1 

หากผูถือหุนท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มีการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญครบตามจํานวนท่ีไดรับ

สิทธิ จะไมเกิดผลกระทบตอสิทธิ การออกเสียงของผูถือหุนของบริษัท (Control Dilution) แตในกรณีท่ีผูถือหุนท่ี

ไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไมใชสิทธิแปลงสภาพ และมีผูถือหุนอ่ืนใชสิทธิแปลงสภาพครบท้ังจํานวน จะ

เกิดผลกระทบตอสิทธิการออกเสียงของผูถือหุนของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังน้ี (การคํานวณผลกระทบ

ดานลางน้ีอยูภายใตสมมตฐิานวาการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสดัสวน

การถือหุนซึ่งจะเกิดข้ึนกอนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 น้ันมีผูถือหุนใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน

ดังกลาวครบท้ังจํานวน)  

 = 
จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR−W1

จํานวนหุนชําระแลวหลังเสนอขาย + จํานวนหุนรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR−W1
 

   โดยท่ี จํานวนหุนชําระแลวหลังเสนอขาย = จํานวนหุนชําระแลว ณ ปจจุบัน + จํานวนหุนท่ีเสนอขาย 

= 544,124,723  +  544,124,723  =  1,088,249,446 

= 
272,062,361 

1,088,249,446 + 272,062,361
 =  รอยละ 20.00 

3.2 ผลกระทบตอราคาหุน (Price Dilution)  

3.2.1 การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน

ผลกระทบ ตอราคาหุนของบริษัทข้ึนอยูกับปริมาณการใชสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุนของผูถือหุนเดิมแตละราย หากผูถือหุน

เดิมทุกรายไมใชสิทธิซื้อหุนเพ่ิมทุน ผลกระทบตอราคาหุนของบริษัท แตในกรณีท่ีผูถือหุนเลือกท่ีจะไมใชสิทธิจองซื้อ

หุนสามัญตามสิทธิท่ีตนมีอยูเลย และผูถือหุนอ่ืนใชสิทธิจองซื้อ หุนสามัญเพ่ิมทุนตามสิทธิท่ีมีอยู และ/หรือจองซื้อหุน

สามัญเพ่ิมทุนเกินกวาสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนครบท้ัง จํานวน จะมีผลกระทบตอ

ราคาโดยสามารถคํานวณผลกระทบ ไดดังน้ี 

= 
ราคาตลาดกอนเสนอขาย−ราคาตลาดหลังเสนอขาย

ราคาตลาดกอนเสนอขาย
 

= 
2.04−1.52

2.04
  = รอยละ 25.49 

โดยท่ี ราคาตลาดหลังเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามสัดสวนการถือหุน  

= 
(ราคาตลาด × จํานวนหุนชําระแลว)+(ราคาเสนอขาย × จํานวนหุนเสนอขาย) 

จํานวนหุนท่ีชําระแลว+จานวนหุนท่ีเสนอขาย
 

= 
(2.04 × 544,124,723)+(1× 544,124,723) 

544,124,723+544,124,723
 =  1.52 บาทตอหุน  

หมายเหตุ: ราคาตลาดเทากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของบริษัทยอนหลัง 7 วันทําการ ติดตอกันกอนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 8/2564 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 (กลาวคือ ระหวางวันท่ี 29 กันยายน 2564 – 7 ตุลาคม 2564) 

( ขอมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพยฯ) ซึ่งเทากับ 2.04 บาท  
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3.2.2 การออกหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสิทธิสําคัญแสดง SOLAR-W1  

หากผูถือหุนท่ีไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 มี การใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญครบตาม

จํานวนท่ีไดรับสิทธิจะไมเกิดผลกระทบตอราคาตลาดของหุน (Price Dilution) แตในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีไดรับใบสําคัญ

แสดงสิทธิ SOLAR-W1 ไมใชสิทธิแปลงสภาพและมีผูถือหุนอ่ืนใชสิทธิแปลงสภาพครบท้ังจํานวน จะเกิดผลกระทบ

ตอราคาตลาด ของหุนสูงสุด ดังน้ี(การคํานวณผลกระทบดานลาง น้ีอยูภายใตสมมติฐานวาการเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน ซึ่งจะเกิดข้ึนกอนการจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิ SOLAR-W1 น้ัน โดยมีผูถือหุนใชสิทธิซื้อหุนซื้อหุนสามัญ เพ่ิมทุนดังกลาวครบท้ังจํานวน)  

=  
ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  และการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิ SOLAR−W1 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย  

=  
1.52 – 1.41

1.52
 =  รอยละ 7.24  

โดยท่ี ราคาตลาดหลังเสนอขาย และ มีการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1  

= 
(ราคาตลาด × จํานวนหุนชําระแลวกอนเสนอขาย)+ (ราคาเสนอขาย  × จํานวนหุนเสนอขาย )+ เงินที่ไดรับจากการแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR−W1

จํานวนหุนที่ชําระแลวกอนเสนอขาย +จํานวนหุนที่เสนอขาย + จํานวนหุนที่เกิดจากการ ใชสิทธิตาม ใบสําคัญ แสดงสิทธิ SOLAR−W1 
 

= 
(1.52 × 544,124,723)+ (1 × 544,124,723)+ 544,124,722

544,124,723+544,124,723+ 272,062,361
 =  1.41 

4.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน  

4.1 เหตุผลและความจําเปนของการเพ่ิมทุน  

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือ

เสนอขายใหแกผู ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน  และการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 

4.2 ความเปนไปไดของแผนการใชเงินท่ีไดจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน  

บริษัทคาดวาจะดําเนินการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดมิตามสดัสวนการถือหุน รวมท้ังไดรับเงินจากการ เสนอขายหุน

เพ่ิมทุนดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2564 โดยบริษัทจะนําเงินท่ีไดรับการจากการเพ่ิมทุนดังกลาวไปใชเพ่ือ วัตถุประสงค

ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาใน ขอ 2 ขางตน สําหรับการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 

เน่ืองจากมีกําหนดระยะเวลา 2 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ซึ่งเมื่อไดรับเงินจากการแปลงสภาพแลว บริษัทก็จะนํา

เงินท่ีไดรับการจากการเพ่ิมทุนดังกลาวไปใชเสริมความแข็งแกรงทางการเงินไดอยางตอเน่ือง 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพ่ิมทุน แผนการใชเงินท่ีไดจากการเสนอขายหุน และโครงการท่ีจะดําเนินการ รวมท้ังความเพียงพอ

ของแหลงเงินทุน  

บริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองระดมทุนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับแผนดาํเนินธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงคขางตน คณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นวา การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวนการถือหุน  และ หุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการ

ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1 ในครั้งน้ีมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือ

หุนท้ังหมด เน่ืองจากบริษัทมีแผนท่ีจะนําเงินท่ีไดจากการระดมทุนครั้งน้ีไปเพ่ือวัตถุประสงคตามรายละเอียดท่ีกลาวมาในขอ 2 ขางตน  

4.4 ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตอการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท อัน

เน่ืองจากการเพ่ิมทุนและการดําเนินการตามแผนการใชเงินหรือโครงการ  
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คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา การออกและเสนอขายหุนสามญัเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนตามสัดสวน  และเพ่ือรองรับการใช

สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ SOLAR-W1  ในครั้งน้ีจะเพ่ิมสดัสวนของสวนผูถือหุน และลดอัตราสวนหน้ีสินตอทุน ซึ่งจะทําใหบริษัทมี

ฐานะการเงินท่ีแข็งแกรงข้ึนสามารถขยายโอกาสทางธุรกิจ ไดอยางมปีระสิทธิภาพ  อีกท้ังยังสามารถใชบริหารเงินตามแผนการใชเงินได

อยางตอเน่ือง 

5. คํารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุน โดยกระทําการหรือละ

เวนการกระทําการใดอันเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวและกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท บริษัทสามารถเรียกคาสินไหมทดแทนจาก

กรรมการคนน้ันได แตหากบริษัทไมเรียกรองคา สินไหมทดแทนดังกลาว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของหุนท่ีจําหนาย

ไดแลวท้ังหมดจะแจงใหบริษัทดําเนินการเรียกรองได และหากบริษัทไมดําเนินการตามท่ีผูถือหุนแจง ผูถือหุนน้ันๆ สามารถฟองเรียกรอง 

คาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทได ตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) นอกจากน้ีหากการกระทําการหรือละเวนกระทําการใดของกรรมการ อันเปนการไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

ในเรื่องท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุนน้ันเปนเหตุใหกรรมการรับผิดชอบในการสงคืนประโยชนดังกลาวแกบริษัทไดหรือผูถือหุน ซึ่งถือหุนและมี

สิทธิออกเสียงรวมกันไมนอยกวารอยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทจะแจงใหบริษัทดําเนินการดังกลาวได ซึ่งหาก

บริษัทไมดําเนินการตามท่ีผูถือหุนแจงภายใน 1 เดือน นับแตวันท่ีไดรับแจง ผูถือหุนดังกลาวสามารถใชสิทธิฟองเรียกประโยชนจาก

กรรมการน้ันแทนบริษัทได ตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม) 

บริษัทขอรบัรองวาสารสนเทศในรายงานฉบับน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงลายมือช่ือ_____________________________ _________________________ 

(นางปทมา วงษถวยทอง)         (นายไววิทย อุทัยเฉลิม) 

             กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร                 กรรมการ 
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ขอ้บงัคบัของ 
บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 

เฉพาะในสว่นท่ีเกีย่วขอ้งกบัการประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ 
--------------------------------- 

1. การออกห ุน้ 

ขอ้ 5. หุน้ของบริษัทเป็นหุน้สามัญชนิดระบชุือ่ผูถื้อห ุน้ อนัเป็นหุน้ท่ีตอ้งใชเ้งนิครั้งเดียวจนเต็มมลูค่า และ/หรือเป็นหุน้ท่ีชาํระคา่ห ุ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 ุน้ของบริษัทใหโ้อนกนัไดโ้ดยเสรี และหุน้ท่ีถือโดยคนตา่งดา้วในขณะใดขณะหนึ่งตอ้งมีจาํนวนรวมกนัไม่เกินรอ้ยละส่ีสิบเกา้ 
(49) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด การโอนหุน้รายใดท่ีจะทาํใหอ้ัตราส่วนการถือหุน้ของคนต่างดา้วของบริษัทเกิน
อตัราสว่นขา้งตน้ บริษทัมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุน้ของบริษทัรายนัน้ได ้

 คาํว่า “คนต่างดา้ว” ตามขอ้บังคับฉบับนี้ใหม้ีความหมายตามนิยามคาํว่า “คนต่างดา้ว” ตามกฎหมายว่าดว้ยการประกอบ

ธรุกิจของคนตา่งดา้ว 

2. การประชมุผ ูถื้อห ุน้ 

ขอ้ 35. การประชมุผูถื้อหุน้ของบริษทัใหจ้ดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวัดใกลเ้คียง หรือ ณ ท่ีอ่ืนใด
ตามท่ีคณะกรรมการจะกาํหนด 

ขอ้ 36. ใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง การประชมุเชน่ว่านี้ใหเ้รียกว่า “การประชมุสามัญ” การประชมุสามัญ

ดงักลา่วใหจ้ดัใหม้ีขึน้ภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัวันส้ินสดุทกุปีบัญชขีองบริษทั 

 การประชมุผูถื้อหุน้คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกว่า “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามัญเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถื้อห ุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในหา้ (1/5) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) คน ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่
น ้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้น ท่ีจําหน่ายได้ทั้งหมดเขา้ชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยในหนังสือรอ้งขอนั้นจะตอ้งระบุว่าใหเ้รียกประชมุเพ่ือการใดไวใ้หช้ัดเจน 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุภายใน หนึ่ง (1) เดือนนบัแตว่ันท่ีไดร้ับหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

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

ขอ้ 38. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้และรับมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชมุไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบหา้ (25) 
คนหรือไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีห ุน้นับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

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

ขอ้ 39. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อห ุน้จะมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะจะตอ้งทาํ
เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้อบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดกําหนด โดยใหม้อบแก่ประธาน
กรรมการ หรือบคุคลซ่ึงประธานกรรมการกาํหนดไว ้ณ สถานท่ีประชมุก่อนผูร้ับมอบฉันทะเขา้ประชมุ และอย่างนอ้ยใหม้ี
รายการดงัตอ่ไปนี้ 

ก. จาํนวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ชือ่ผูร้ับมอบฉนัทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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Enclosure No 5 (ขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการประชุม).docx   แผนท่ี 2จาก 2 

ขอ้ 40. การประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นไปตามลาํดับระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุ เวน้แต่ท่ีประชมุจะมีมติใหเ้ปล่ียนลาํดับ
ระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุ 

 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชมุครบถว้นแลว้ ผูถื้อห ุน้ซ่ึงมีห ุน้นับรวมกันไดไ้ม่
นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด อาจขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้น
หนงัสือนดัประชมุได ้

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

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

ขอ้ 42. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อห ุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ่งคะแนนตอ่หนึ่งห ุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อห ุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด ผูถื้อหุน้จะไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรรมการ 

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

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัใหแ้ก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ชา่กิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคัญ การมอบหมายให้

บคุคลอ่ืนเขา้จดัการธรุกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวัตถปุระสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทนุกนั 

ง. การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บังคบัของบริษทั 

จ. การเพิ่มทนุ และการลดทนุ 

ฉ. การออกหุน้ก ู ้

ช. การควบบริษทั หรือการเลิกบริษทั 

3. การเพ่ิมทนุ และการลดทนุ 

ขอ้ 44. บริษัทอาจเพิ่มทนุของบริษัทได ้ดว้ยการออกหุน้ใหม่โดยมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 45. บริษัทอาจเสนอขายหุน้ท่ีเพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางสว่นก็ได ้และอาจเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อห ุน้ตามส่วนจาํนวนท่ีผูถื้อหุน้แต่ละคน
มีอยูก่่อนแลว้ หรือจะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนหรือบคุคลอ่ืนไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนก็ได ้โดยเป็นไปตามมติท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ 

ขอ้ 46 บริษทัอาจลดทนุของบริษัทจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวไ้ด ้ดว้ยการลดมลูค่าห ุน้แต่ละห ุน้ใหต้ํา่ลง หรือลดจาํนวนหุน้ใหน้อ้ยลง 

โดยมีมติท่ีปร่ะชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี้ บริษทัจะลดทนุลงไปใหต้ํา่กว่าจาํนวนหนึ่งในส่ี (1/4) ของทนุทั้งหมดไมไ่ด ้เวน้แต่ในกรณีท่ีบริษัทมีผลขาดทนุสะสม และ

ไดม้ีการชดเชยผลขาดทนุสะสมตามลาํดับท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ ยังคงมีผลขาดทนุสะสมเหลืออยู ่บริษัทอาจลดทนุใหเ้หลือ

ตํา่กว่าจาํนวนหนึ่งในสี (1/4) ของทนุทัง้หมดได ้

ทัง้นี้ การลงทนุลงใหต้ํา่กว่าหนึ่งในส่ี (1/4) ของทนุทั้งหมดตามวรรคสอง ตอ้งไดร้ับมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 47 เมื่อบริษทัประสงคจ์ะลดทนุ ตอ้งมีหนังสือแจง้มติการลดทนุ ไปยังเจา้หนี้ของบริษัทท่ีบริษัทราบภายในสิบส่ี (14 ) วันนบัแต่

วันท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ลงมติ โดยกาํหนดเวลาใหส้ง่คาํคัดคา้นภายในกาํหนดสอง (2) เดือนนบัแตว่ันท่ีไดร้ับหนงัสือแจง้มตินั้น

และใหโ้ฆษณามติดงักลา่วในหนงัสือพิมพ ์ภายในกาํหนดเวลาสิบส่ี (14) วันดว้ย โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วัน

ติดตอ่กนั 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
  

เขยีนท่ี …….............…...…………………………… 

วันท่ี ……….…. เดือน ……..…..…… พ.ศ.……….. 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี…………………….ถนน…………………………………………...ตาํบล/แขวง…………………………………………………… 

อาํเภอ/เขต……………………………………………….จงัหวัด………………………………………รหัสไปรษณีย…์………………….…….. 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทัง้ส้ินรวม…………………………………….....หุน้ 

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ........................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้

(  ) 1 นางรวิฐา พงศน์ชุติ อาย ุ70ปี บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้16 ซอยสขุมุวิท71 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 
10110 

หรือ 

(  ) 2 นายธานี เต็มบญุศักด์ิ อาย ุ48ปี บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้16 ซอยสขุมุวิท71 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 
10110 

หรือ 

(  ) 3 พลเอกภดิูศ ทตัติยโชติ อาย ุ66 ปี บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้16 ซอยสขุมุวิท71 
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 
10110 

หรือ 

(  ) 4 …………………………………………………...อาย…ุ…..…ปี อยูบ่า้นเลขท่ี............................................................... 

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

จงัหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์.................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุใหญ่วิสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของ บริษทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) ในวนัจนัทร ์ 22  พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น ณ 

หอ้งประชมุชัน้ 16 บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร ์ถนนสขุมุวิท 71 

แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั้งนี้ ดงันี

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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วาระท่ี 1 พิจารณารบัทราบรายงานการประชมุสามญัผ ูถื้อห ุน้ประจําปี 2564 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2564 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิทัจํานวน 816,187,084 บาท จากเดิม 

544,124,723 บาท เป็นจํานวน 1,360,311,807 บาท โดยการออกห ุน้สามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหม่

จํานวน 816,187,084 ห ุน้ มลูค่าท่ีตราไวห้ ุน้ละ 1 บาท และการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ

ของบรษิทัขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิทั 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติัการออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือห ุน้สามญัของบรษิทั จํานวนรวมไม่

เกิน 272,062,361 หน่วย 

(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 4  พิจารณาการจดัสรรห ุน้เพ่ิมทนุจํานวนไม่เกิน 816,187,084 ห ุน้ 
(  ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(  ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(  ) เห็นดว้ย  (  ) ไมเ่ห็นดว้ย  (  ) งดออกเสียง 

วาระท่ี 5  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

( ) (ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

( ) (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

( ) เห็นดว้ย  ( ) ไมเ่ห็นดว้ย  ( ) งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อห ุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้มช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมี

การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนอืจากเร่ืองที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เท็จจริงประการ
ใด ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 

กจิการใดที่ผูร้ับมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผ ูร้ับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

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

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

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

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

หมายเหต ุ 
1. ผูถื้อห ุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้ับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

1. รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

ช่ือ : นางรวิฐา พงศน์ชิุต 

อาย ุ : 71  ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วฒิุการศึกษา : ปริญญาตรี นติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 : ปริญญาโท รัฐศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ, บมจ. โซลาร์
ตรอน  

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 11 ปี  (ตัง้แต ่22 มกราคม 2553) 

ประสบการณก์ารทํางาน : อดตีรองอธิบด ี(นกับริหาร 9) กรมสรรพากร (กาํกบัดแูลดา้น

กฎหมายทัง้หมดของกรมสรรพากร) 

การถือครองห ุน้ของบรษิทัฯ  : -0- 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผ ูบ้รหิารในบรษิทั

จดทะเบียนอ่ืน 
: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ

กฎหมาย บมจ.ซินเน็ค(ประเทศไทย) 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั สากล เอนเนอยี 
จาํกดั(มหาชน) 

การมีสว่นไดเ้สียในการวาระการประชมุครัง้น้ี : - ไมม่ ี- 

คณุสมบติัตอ้งหา้ม : ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับ
ทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทจุริต 

 : ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทัฯ 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผ ูบ้รหิารหรอืผ ู้

ถือห ุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 
: - ไมม่ ี-  

ความสมัพันธ์กบับริษทั / บริษัทย่อย / บริษัท

ร่วม หรือนิ ติบคุคลท่ีอาจมีความขัดแย้งใน

ปัจจบุนัหรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

: - ไมม่ ี-  

1.  กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงานพนกังาน 

ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดอืนประจาํ 

: - ไมม่ ี-  

2. ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือท่ี

ปรึกษากฎหมาย 

: - ไมม่ ี- 

ความสมัพนัธท์างธรุกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมี

ผลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 
: - ไมม่ ี- 
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รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

2.รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบอํานาจ 

ช่ือ : นายธานี เต็มบญุศกัด์ิ 

อาย ุ : 48  ปี 

สญัชาติ : ไทย 

วฒิุการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ มหาบณัฑติ (การเงนิ) 
มหาวิทยาลยัธริุกจบณัฑติ 

  ปริญญาตรี บริหารธรุกิจบณัฑติ (คอมพิวเตอรธ์รุกิจ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราชมงคลธญับรีุ 

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โซลารต์รอน 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 2 ปี (คัง้แต ่26 เมษายน 2562) 

ประสบการณก์ารทํางาน : กรรมการผูจ้ดัการ-พฒันาธรุกิจและปฏิบตักิาร บริษทั ไทยไฟท ์
จาํกดั 

 : ผูอ้าํนวยการฝ่ายวาณิชธนกจิ บริษทัหลกัทรัพยเ์มยแ์บงค ์กมิ
เอ็ง จาํกดั (มหาชน) 

การถือครองหุน้ของบริษทัฯ  : -0- 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผูบ้ริหารในบริษทั จด
ทะเบียนอื่น  

: -ไมม่-ี 

การมสีว่นไดเ้สยีในวาระการประชมุครั้งนี ้ : -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครัวกบัผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

: -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บรษิทัยอ่ย/บรษิทัรว่ม 

หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนั

หรอืในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

: -ไมม่-ี 

1.กรรมการท่ีมสีว่นร่วมในการบริหารงานพนกังาน
ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดอืนประจาํ 

: -ไมม่-ี 

2.ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพี เชน่ ผูส้อบบญัช ีหรือท่ี
ปรึกษากฎหมาย 

: -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธทางธรุกิจท่ีมีนยัสาํคญัอนัอาจมี

ผลทําใหไ้ม่สามารถทําหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 
: -ไมม่-ี 
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รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบฉนัทะ 

3. รายละเอียดกรรมการอิสระผ ูร้บัมอบอํานาจ 

ช่ือ 
: 

พลเอกภดิูศ ทตัติยโชติ 

อาย ุ : 66 

สญัชาติ : ไทย 

วฒิุการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ (รัฐศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ ร ุ่น 25 

ตําแหน่ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โซลารต์รอน 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 2 เดอืน (  สงิหาคม 2564) 

ประสบการณก์ารทํางาน   

  ประธานกรรมการ บมจ.เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป 

  ประธานอนกุรรมการวินจิฉยัคาํรอ้งและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ คณะกรรมการ
เลอืกตัง้ 

   

การถือครองห ุน้ของบรษิทัฯ  : -0- 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ 

ผ ูบ้รหิารในบรษิทั จดทะเบียนอ่ืน  

 ประธานกรรมการ บมจ.เอเชยี แคปปิตอล กรุ๊ป 

   

การมีสว่นไดเ้สียในวาระการประชมุ

ครัง้น้ี 

: -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบั

ผ ูบ้รหิารหรอืผ ูถื้อห ุน้รายใหญ่ของ

บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

: -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธก์บับรษิทั/บรษิทั

ยอ่ย/บรษิทัรว่ม หรอืนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรอื

ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

: -ไมม่-ี 

1.กรรมการท่ีมสีว่นร่วมในการ
บริหารงานพนกังานลกูจา้ง หรือท่ี
ปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดอืนประจาํ 

: -ไมม่-ี 

2.ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพี เชน่ ผูส้อบ
บญัช ีหรือท่ีปรึกษากฎหมาย 

: -ไมม่-ี 

ความสมัพนัธทางธรุกิจท่ีมี

นยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําใหไ้ม่

สามารถทําหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

:  
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นิยามกรรมการอิสระของบรษิทัฯ 

 บริษัท โซลาร์ตรอน  จาํกัด (มหาชน)  กาํหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีไม่ทาํหนา้ท่ี
จัดการของบริษัท   เป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถื้อหุ้นท่ีมีอํานาจควบคมุ และกําหนดคณุสมบัติของ 
“กรรมการอิสระ” ท่ีเขม้งวดกว่าหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 0.5% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือ
นติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เกี่ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดร้ับเงนิเดือนประจาํ หรือผูม้ี
อาํนาจควบคมุของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 

3. ไม่มีความสมัพันธท์างธรุกิจกับบริษัท บริษทัใหญ่ บริษัทย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน
ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซ่ึง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูม้ีความสมัพันธท์างธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม 
หรือนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ 

4. ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่
นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร) กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้อีาํนาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะไดร้ับการ
เสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูม้อีาํนาจควบคมุของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

5. ไม่ไดร้ับการแตง่ตัง้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกับผู้
ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

6. ไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นผู้
ถือหุน้รายใหญ่  กรรมการซ่ึงไมใ่ชก่รรมการอิสระ  ผูบ้ริหาร  หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการของสาํนกังานสอบบญัช ี ซ่ึงมี
ผูส้อบบญัชขีองบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนติบิคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ 

7. ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ  รวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย  หรือท่ีปรึกษาทางการเงนิ  ซ่ึง
ไดร้ับค่าบริการเกินกว่า  2  ลา้นบาทต่อปี  จากบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีเป็นนติบิคุคล  ใหร้วมถึงการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  กรรมการ
ซ่ึงไมใ่ชก่รรมการอิสระ  ผูบ้ริหาร  หรือหุน้สว่นผูจ้ดัการของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชพีนัน้ 

8. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดท่ีทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกบัการดาํเนนิงานของบริษทั 

โดยในการพิจารณาคณุสมบัติกรรมการอิสระ  สาํหรับช่วงระยะเวลาในอดีต  กรณีกรรมการอิสระรายใหม่  ซ่ึง
ไมไ่ดด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม  ตอ้งไมเ่คยเป็นบคุคล  ตามขอ้ 2, 3, 6 และ 7  ในระยะเวลา  2  
ปีก่อนไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  กรณีกรรมการอิสระท่ีไดร้ับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระต่ออีก
วาระหนึง่  ตอ้งไมเ่คยเป็นบคุคลตามขอ้ 3, 6, และ 7  ในวาระเดมิก่อนไดร้ับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระในวาระ
ปัจจบุนั  เวน้แตเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ไดร้ับการผอ่นผนั  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 
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เง่ือนไขในการเขา้รว่มประชมุผ ูถื้อห ุน้ 

การเขา้รว่มประชมุ 

 กรณีท่ีมีผูถื้อห ุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุภายหลังจากท่ีมีการเปิดประชมุไปแลว้ตามเวลาท่ีกําหนดใน
หนังสือเชิญประชมุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะใหง้ดเวน้การลงคะแนนเสียงสาํหรับวาระท่ีไดม้ีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนน
เสียงเสร็จส้ินไปแลว้  โดยผูถื้อหุน้จะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระท่ียังคงเหลืออยู่เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผอ่นผนัการ
ย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุแต่ละรายตามท่ีบริษทัฯ จะพิจารณาเห็น
เหมาะสม 

เอกสารและหลกัฐานท่ีผ ูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้รว่มประชมุ 

1. บคุคลธรรมดา 

1.1 ผ ูถื้อห ุน้ท่ีมีสญัชาติไทย 

(ก) ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชมุดว้ยตวัเอง จะตอ้งแสดงบัตรประจาํตวัอยา่งใดอย่างหนึ่ง 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 จะตอ้งแสดงบัตรประจาํตวัอยา่งใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ บัตรประจาํตัวประชาชน บัตรขา้ราชการ        
บัตรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หนงัสือเดินทางหรือบัตรประจาํตวัอ่ืนท่ีแสดงรปูถ่ายซ่ึงออกโดยหนว่ยงานของรัฐบาล 

(ค) ในกรณีมอบฉนัทะ ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้ง
ครบถว้นพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

1.2.2 สาํเนาบัตรประจาํตัว (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง โดยเอกสารไดร้ับการ
รับรองลงลายมือชื่อจากสถานทตูหรือสถานกงสลุไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิคหรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจ
ตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือชือ่ 

1.2.3 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะพรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2. นิติบคุคล 

2.1 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศไทย 

(ก) ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้ง
ครบถว้นพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.1.2 สาํเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานว่าผูใ้ดมีอาํนาจลงนามมอบฉันทะ พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของ
นิติบคุคลนัน้ 

2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังกําหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้ีอํานาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.1.4 สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ 

2.1.5 สํา เนาบัตรประจําตัว  (ดั งกําหนดในข ้อ  (ก )) ของผู้รั บมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสําเนาถูกต้อง
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2.2 นิติบคุคลท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ในต่างประเทศ 

 ใหผู้ร้ับมอบฉนัทะนาํสง่เอกสารดงัตอ่ไปนี้ใหบ้ริษทัฯ 

2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือเชิญประชมุ) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความและลงลายมือชื่อถกูตอ้ง
ครบถว้นพรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาท 

2.2.2 สาํเนาหนังสือท่ีแสดงหลักฐานว่าผูใ้ดมีอาํนาจลงนามมอบฉันทะ พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลงนาม
ของนิติบคุคลนัน้ 

2.2.3 สาํเนาบัตรประจาํตัว (ดังกาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูม้ีอาํนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มการ
รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

2.2.4 สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบคุคล พรอ้มการรับรองสาํเนาโดยผูม้ีอาํนาจลง
นามของนิติบคุคลนัน้ 

2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะตอ้งไดร้ับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทตูหรือสถานกงสลุไทยใน
ประเทศนัน้หรือ โนตารีพบับลิกหรือบคุคลอ่ืนท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือชื่อ 

2.2.6 สาํเนาบัตรประจาํตวั (ดงักาํหนดในขอ้ (ก)) ของผูร้ับมอบฉนัทะ พรอ้มการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
2.2.7 เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบับเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้มดว้ยและใหผู้ม้ีอาํนาจลง

นามของ นิติบคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชมุไดต้ัง้แต่
เวลา 11.45 น. ของวันจนัทร ์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 เป็นตน้ไป 

 กรณีผูเ้ขา่ร่วมประชมุมีการแกไ้ขคาํนาํหนา้ชือ่ แกไ้ขชือ่ หรือ ชือ่สกลุ โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว
ในการลงทะเบียนดว้ย และมาลงทะเบียนลว่งหนา้กอ่นเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารไดม้ีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ 

การมอบฉนัทะ 

 ตามคาํชี้แจงของกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เร่ืองกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ระบวุ่าการมอบฉันทะให้
บคุคลอ่ืนเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะใชห้นังสือมอบฉนัทะแบบ ข. ก็ได ้ทั้งนี้ ผูถื้อห ุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับ
มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนและไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

การออกเสียงลงคะแนน 

 ในการออกเสียงใหน้บั 1 ห ุน้เป็น 1 เสียง โดยบริษทัฯ จะใชวิ้ธีการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัฯ แจก
ให ้ซ่ึงบริษทัฯ กาํหนดใหผู้ถื้อห ุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนในกรณีท่ีไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการซ่ึงจะใหผู้ถื้อห ุน้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนทกุกรณี และจะประกาศผลการลงคะแนนอยา่ง
เปิดเผยในแตว่าระเพื่อใหม้ีความชดัเจนโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
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บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) (บริษทั) กําหนดมาตรการและแนวปฏิบติัสําหรบัการประชมุวิสามญัผ ูถื้อห ุน้ ประจําปี 

2564 ภายใตส้ถานการณแ์พรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา  2019  (COVID-19) 

ตามท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดาํเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัท โซลารต์รอน 
จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณด์ังกล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเขา้ร่วมประชมุสามัญผู้
ถือหุน้ประจาํปี 2564 ดงันี้  

1. ขอความรว่มมือผ ูถื้อห ุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิทัฯ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเส่ียงจากการแพร่ระบาดไวรัส COVID -19 เพื่อสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 8 (1) 
ของขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ท่ี
กาํหนดใหผู้ส้งูอายตุั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผูท่ี้มีความเส่ียงสงูต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ไดง้า่ย ใหอ้ยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานท่ี
พาํนกัของตนเพ่ือป้องกนัตนเองจากการติดเชือ้จากสภาพแวดลอ้มภายนอก จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถสง่หนังสือมอบฉนัทะและหลักฐาน มายงั สาํนักงานเลขานกุารบริษัท บริษัท 
โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี.ทาวเวอร ์ชัน้ 16 ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตันเหนือ 
เขตวัฒนากรงุเทพฯ 10110  

2. ขอแจง้ช่องทางการสง่คําถามลว่งหนา้ โดยผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะสง่คาํถามลว่งหนา้ สามารถกระทาํไดผ้า่นชอ่งทางดงันี้  
2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ มายังสํานักงานเลขานุการบริษัท บริษัท โซลาร์ตรอน จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 
1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร์ ชัน้ 16 ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 
10110   
2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี์ egm@solartron.co.th 
2.3 โทรสาร หมายเลข 0-2381-2971  

3. กรณีท่ีผ ูถื้อห ุน้ยงัคงประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทาํความเขา้ใจมายังผูถื้อหุน้ถึงแนว
ทางการดาํเนินการจดัประชมุของบริษทัฯ เพื่อป้องกนัและลดโอกาสเส่ียงตอ่การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงันี้  

3.1 ตอ้งเป็นผูท่ี้มีอายตุํา่กว่า 70 ปี ทั้งนี้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ 8 (1) ของขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
กาํหนดการ บริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 1) ท่ีกาํหนดใหผู้ส้งูอายตุั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เป็นผูท่ี้มีความเส่ียง
สงูต่อการติด เชื้อโควิด 19 ไดง้่าย ให้อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานท่ีพํานักของตนเพ่ือป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจาก
สภาพแวดลอ้ม ภายนอก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนญุาตใหผู้ถื้อห ุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะของผูถื้อหุน้เขา้ไปในหอ้งประชมุ (ในกรณีท่ีผู้
ถือห ุน้มาประชมุ ดว้ยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชมุแทนได)้  

3.2 ผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งกรอกแบบสอบถามเพื่อการคดักรองโรคปอดอักเสบจาก (COVID-19) ในกรณีท่ีทา่นปกปิดขอ้มลู
ดา้นสขุภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านหรือไม่ทาํแบบคัดกรอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ ้ถือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะ
ของผูถื้อหุน้เขา้ไปในหอ้งประชมุ (ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือ กรรมการอิสระของบริษัท
ฯ เขา้ร่วมประชมุแทนได)้  

3.3 ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชมุเตรียมหนา้กากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาท่ีเขา้ร่วมการประชมุ และทาํความ
สะอาดมือดว้ย แอลกอฮอลเ์จล พรอ้มย่ืนหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 ครบ 2 เข็ม หรือผลการตรวจ ATK ไมเ่กิน 2 วัน 
หรือผลการตรวจ RT-PCR ไมเ่กิน 3 วัน ตอ่เจา้หนา้ท่ี 

3.4 บริษัทฯ จะจัดตั้งจดุคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคมุโรค บริเวณหนา้หอ้งประชมุ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีตรวจพบผูท่ี้
ความเส่ียงหรือผูท่ี้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตใหผู้ถื้อห ุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ท่ีมีความ
เส่ียงดังกล่าวเขา้ ไปในหอ้งประชมุ (ในกรณีท่ีผูถื้อห ุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของ
บริษทัฯ เขา้รว่มประชมุ แทนได)้ การตอ่แถว ณ จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร จดุลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 2 เมตร  

3.5 ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุจะถกูเชญิใหน้ัง่โดยมีระยะห่างทางสงัคมท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะทาํใหม้ีจาํนวนท่ีนัง่ในหอ้งประชมุลดลงเหลือ
เพียง 25 ท่ีนัง่ และเมื่อท่ีนัง่ท่ีจดัใหเ้ต็มแลว้ ผูถื้อหุน้จะไมส่ามารถเขา้พื้นท่ีการประชมุเพิ่มเติมได ้ซ่ึงบริษัทฯ ตอ้งขอความร่วมมือใหผู้ถื้อ
ห ุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั  

3.6 บริษัทฯ งดการเสริฟ ชา และกาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจดัการประชมุโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเส่ียงของ
การ แพร่กระจายของเชือ้ไวรัส  

3.7 เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาด บริษัทฯ งดการจัดเตรียมไมโครโฟนสาํหรับการสอบถาม หากท่านผูถื้อหุน้มีขอ้
ซักถาม ขอความ กรณุาใหท้่านเขียนขอ้ซักถามบนกระดาษและนาํใส่กล่องรับคาํถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจา้หนา้ท่ีของ
บริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาใหใ้นวันประชมุ และบริษัทฯ จะดําเนินการตอบขอ้ซักถามและเผยแพร่ขอ้มลูบนเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ ภายใน 2 สปัดาหห์ลงัเสร็จส้ินการประชมุ โดยบริษทัฯ จะดาํเนินการประชมุใหแ้ลว้เสร็จในเวลาอนัสัน้และกระชบัท่ีสดุ  

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

ทั้งนี้ การดาํเนินการตามมาตรการและแนวปฏิบัติขา้งตน้ อาจส่งผลใหเ้กิดความล่าชา้ในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขา้

ร่วมประชมุ บริษทัฯ ขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั โซลารต์รอน จาํกดั (มหาชน) 

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


ส่ิงท่ีสง่มาดว้ย 9 

แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

สถานท่ีประชมุ : ณ หอ้งประชมุชัน้ 16 บรษิทั โซลารต์รอน จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคาร พี.บี. ทาวเวอร ์ถนนสขุมุวิท 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
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