
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็น 
กรรมการบริษัทส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
 

เพื่อให้ผูถื้อหุ้นของบริษทัมัน่ใจได้ว่าสิทธิของตนไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั ท่ีผ่านมาบริษทั
ก าหนดให้มีกรรมการอิสระท าหนา้ท่ีดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นรายยอ่ยไม่ให้ถูกจ ากดัและเป็นผูรั้บฟังขอ้เสนอแนะ 
หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ขอ้ร้องเรียน ขอ้ซักถามใน
เร่ืองต่างๆไดโ้ดยผา่นทาง E-Mail address ของบริษทั คือ agm@solartron.co.th 

นอกจากนั้นบริษทัยงัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั โดยก าหนดวา่ ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเร่ือง ไดแ้ก่ ผู ้
ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้นนับรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเร่ืองก่อนการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 
 
1. เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

หากเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่มีความส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อบริษทัก็จะบรรจุเป็นวาระ
การประชุม โดยในกรณีท่ีบรรจุเป็นวาระการประชุมบริษทัจะแจง้ในหนงัสือนัดประชุมวา่เป็นวาระท่ีก าหนด
โดยผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีเสนอโดยผูถื้อหุน้บริษทัจะช้ีแจงเหตุผลให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทราบ บริษทัจะไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอมาในกรณีต่อไปน้ี 
 
1. ผูถื้อหุน้ไม่ด าเนินการตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวข้า้งตน้ 
2. เร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้เทจ็จริงท่ีกล่าวอา้งโดยผูถื้อหุน้
มิไดแ้สดงถึงเหตุอนัควรสงสัยเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
3. เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการ 
4. กรณีอ่ืนใดท่ีกฎหมายก าหนดใหบ้ริษทัปฏิเสธไม่รับเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ 
 
 
 
 
 



2. เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพจิารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
ผูถื้อหุน้มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัโดยคณะกรรมการ

บริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณาก่อนและเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

การน าส่งแบบเสนอ ใหบ้ริษทั ผูถื้อหุน้ท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดขา้งตน้สามารถน าส่ง 
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท พร้อมดว้ย แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายงั 
 
คุณปัทมา วงษถ์ว้ยทอง 
บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16 
ซอยสุขมุวทิ 71 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2392 0224 
โทรสาร : +66 (0) 2381 2971 
 

ส าหรับการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 ซ่ึงจะจดัข้ึนภายในเดือนเมษายน 2564 ผูถื้อหุน้ท่ีมี 
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดโปรดน าส่งแบบเสนอ ภายในวนัองัคารที ่16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อให ้
คณะกรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2564 
วนัที ่____________________________________________________________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________________________________ 
ทีอ่ยู่____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
โทรศัพท์ _____________________________________________ โทรสาร ____________________________ 
E-mail Address __________________________________________________________________________ 
จ านวนหุ้นทีถื่อครอง _______________________________________________________________________ 
จ านวนปีทีถื่อครอง ________________________________________________________________________ 
วาระทีข่อเสนอ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
วตัถุประสงค์ / เหตุผล 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
ลงช่ือ__________________________________________ผู้ถือหุ้น 
        (__________________________________________) 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานต่อไปนี ้
1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย์ ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยนัการถือหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.3 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิตบุิคคล และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/ หนังสือเดนิทาง 
(กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มอี านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. กรณผู้ีถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี” และลงช่ือไว้เป็น 
หลกัฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
 
 



บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
วนัที ่____________________________________________________________________________________ 
ช่ือ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________________________________ 
ทีอ่ยู่____________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
โทรศัพท์ _____________________________________________ โทรสาร ____________________________ 
E-mail Address __________________________________________________________________________ 
จ านวนหุ้นทีถื่อครอง _______________________________________________________________________ 
จ านวนปีทีถื่อครอง ________________________________________________________________________ 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ 
(นาย / นาง / นางสาว) ______________________________________________________________________ 
เข้ารับการพจิารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซ่ึง 
เป็นบุคคลทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลกัษณะต้องห้าม ให้ความยนิยอม และรับรองว่าข้อความทีแ่จ้งไว้ใน 
“แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบทีย่ื่นมาพร้อม
นีถู้กต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงช่ือ__________________________________________ผู้ถือหุ้น 
        (__________________________________________) 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานต่อไปนี ้
1.1 หลกัฐานการถือครองหลกัทรัพย์ ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยนัการถือหุ้นทีอ่อกโดยบริษัทหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
1.2 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
1.3 ในกรณผู้ีถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล จะต้องแนบส าเนาหนังสือรับรองนิตบุิคคล และส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน/ หนังสือเดนิทาง 
(กรณเีป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มอี านาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. กรณผู้ีถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้ง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดยีวกนั 
 
 



บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) 
แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
1. ช่ือ - นามสกุล 
ภาษาไทย ______________________________ (นามสกุลเดิม _____________________________________ ) 
ภาษาองักฤษ _____________________________________________________________________________ 
2. วนัเดือนปีเกดิ _________________________________ ปัจจุบันอายุ _____________________________ ปี 
3. สัญชาติ _____________________________________ 
4. สถานภาพ О โสด О สมรส О หย่า О หม้าย 
(1) คู่สมรสช่ือ ______________________________ (นามสกุลเดิม __________________________________) 
(2) จ านวนบุตร_____________________________ คน 
4.1 ช่ือ - นามสกุล __________________________________________________ เกดิ พ.ศ. _______________ 
สถานทีท่ างาน ____________________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง _________________________________________________________________________________ 
4.2 ช่ือ - นามสกุล _____________________ เกดิ พ.ศ. ______________ 
สถานทีท่ างาน ____________________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง _________________________________________________________________________________ 
4.3 ช่ือ - นามสกุล _____________________ เกดิ พ.ศ. ______________ 
สถานทีท่ างาน ____________________________________________________________________________ 
ต าแหน่ง _________________________________________________________________________________ 
5. (1) ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
เลขที ่___________________ ตรอก / ซอย ___________________________ ถนน _____________________ 
ต าบล / แขวง _________________________________ อ าเภอ / เขต _________________________________ 
จังหวดั ___________________________________ โทรศัพท์ ______________________________________ 
โทรสาร __________________________________ e-mail _________________________________________ 
(2) สถานที่ท างาน 
เลขที ่___________________ ตรอก / ซอย ___________________________ ถนน _____________________ 
ต าบล / แขวง _________________________________ อ าเภอ / เขต _________________________________ 
จังหวดั ___________________________________ โทรศัพท์ ______________________________________ 
โทรสาร __________________________________ e-mail _________________________________________ 



6. คุณสมบัติตามวชิาชีพ 
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลกัฐานทางการศึกษา) 

        สถาบัน        คุณวุฒิและสาขาวชิาเอก        ปีทีส่ าเร็จ 
______________________________ ______________________________ ___________________________ 
______________________________ ______________________________ ___________________________ 
______________________________ ______________________________ ___________________________ 
(2) หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือ สัมมนา ทีเ่กี่ยวข้องกบัการเป็นกรรมการ 

      ช่ือหลกัสูตร                       สถาบันทีจั่ดหลักสูตร       ปีทีเ่ข้าร่วม 
______________________________ ______________________________ ___________________________ 
______________________________ ______________________________ ___________________________ 
______________________________ ______________________________ ___________________________ 
 
7. ประสบการณ์การท างาน 
     ปี พ.ศ. -พ.ศ.                       สถานที่ท างาน        ประเภทธุรกจิ           ต าแหน่งงาน 
_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 
_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 
_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 
_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 
_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 
_______________ _____________________________ _____________________  _____________________ 
 
8. การถือหุ้นในบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่_____________(วนัทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ)หุ้นสามัญ 
__________________________________________ หุ้น 
8.1 การถือหุ้นใน บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) ของบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 
8.1.1 คู่สมรส    หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 
8.1.2 บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติภาวะ 
(1) ______________________________  หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 
(2) ______________________________  หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 
(3) ______________________________ หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น 



9. ประวตัิการฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผดิลหุโทษ) 
ศาล   สถานะ  คดี  ข้อหาหรือฐานะ        ทุนทรัพย์               ผลคดี 

(โจทก์/จ าเลย (แพ่ง / อาญา/ล้มละลาย)   ความผดิ 

/ผู้ร้อง ) 

_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________ 
_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________ 
_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________ 
 
10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ 
บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่กีย่วข้องของบริษัท โซลาร์ตรอน 
จ ากดั (มหาชน) (ในกรณีทีม่ีการถือหุ้นโปรดระบุช่ือบริษัท จ านวนหุ้นทีถื่อคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน 
และสถานภาพของบริษัททีถื่อหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัททีเ่กี่ยวข้องกนั หรือในกรณีทีเ่ป็น
กรรมการโปรดระบุช่ือบริษัทและสถานภาพของบริษัททีเ่ป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัท
ทีเ่กีย่วข้องกนั) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/) ________________________________________________________________
บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพจิารณาเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอยีดใน
แบบประวตัิข้างต้นนีถู้กต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบทีย่ื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 
 
ลงช่ือ________________________________ บุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ 
       (________________________________) 
 วนัที ่_______________________________ 


