
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการแต่งต้ังเป็น 
กรรมการบริษัทสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมั่นใจได้ว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ที่ผ่านมาบริษัทก าหนดให้มีกรรมการ
อิสระท าหน้าท่ีดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยไมใ่ห้ถูกจ ากัดและเป็นผูร้ับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้
รายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซักถามในเรื่องต่างๆได้โดยผ่านทาง E-Mail address ของบริษัท คือ 
agm@solartron.co.th  

นอกจากนั้นบริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  และ เสนอช่ือบุคคลเพื่อ
พิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยก าหนดว่า ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอเรื่อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายทีถ่อื
หุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้
พิจารณาความเหมาะสมในแต่ละเรื่องก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ดังนี ้ 
1. เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  

หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดย
ในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กาหนดโดยผู้ถือหุ้น  ทั้งนี้ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นบริษัทจะช้ีแจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทราบ บริษัทจะ
ไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีต่อไปนี้  
1. ผู้ถือหุ้นไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ข้างต้น  
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ
อันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว  
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจท่ีบริษัทจะด าเนินการ  
4. กรณีอื่นใดท่ีกฎหมายก าหนดให้บริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ  



2. เสนอชื่อบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท  
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณาก่อนและเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
การน าส่งแบบเสนอ ให้บริษัท ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดข้างต้นสามารถนาส่ง แบบเสนอวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูล
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท มายัง  

บริษัท โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)  
เลขที ่1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชั้น 16  
ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท ์: +66 (0) 2392 0224  
โทรสาร : +66 (0) 2381 2971  

สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2565 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดโปรดนาส่งแบบเสนอ ภายในวันที ่18 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น.เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการ
ตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมต่อไป  



บริษัท โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน)  
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 
วันที ่____________________________________________________________________________________  
ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________________________________  
ที่อยู่____________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
โทรศัพท ์_____________________________________________ โทรสาร ____________________________  
E-mail Address __________________________________________________________________________  
จานวนหุ้นที่ถือครอง _______________________________________________________________________  
จานวนปีที่ถือครอง ________________________________________________________________________  
วาระที่ขอเสนอ____________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
วัตถุประสงค ์/ เหตุผล  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
                                                              ลงชื่อ__________________________________________ผู้ถือหุ้น  
                                                                    (__________________________________________)  
หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้  

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ ส าเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  
1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบส าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ 
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน  



บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)  
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท  
วันที ่____________________________________________________________________________________  
ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) ______________________________________________________________________  
ที่อยู่____________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
โทรศัพท ์_____________________________________________ โทรสาร ____________________________  
E-mail Address __________________________________________________________________________  
จานวนหุ้นที่ถือครอง _______________________________________________________________________  
จานวนปีที่ถือครอง ________________________________________________________________________  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ  
(นาย / นาง / นางสาว) ______________________________________________________________________  
เข้ารับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซ่ึง  
เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูล
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ  

     ลงชื่อ__________________________________________ผู้ถือหุ้น  
(__________________________________________)  

หมายเหตุ  
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้  

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สาเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จากัด  
1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ 
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งต้ัง ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งต้ัง
เป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน  



บริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน)  
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท  
1. ชื่อ - นามสกุล  
ภาษาไทย ______________________________ (นามสกุลเดิม _____________________________________ )  
ภาษาอังกฤษ _____________________________________________________________________________  
2. วันเดือนปีเกิด _________________________________ ปัจจุบันอาย ุ_____________________________ ปี  
3. สัญชาติ _____________________________________  

4. สถานภาพ О โสด О สมรส О หย่า О หม้าย  
(1) คู่สมรสชื่อ ______________________________ (นามสกุลเดิม __________________________________)  
(2) จานวนบุตร_____________________________ คน  
4.1 ชื่อ - นามสกุล __________________________________________________ เกิด พ.ศ. _______________  
สถานที่ทางาน ____________________________________________________________________________  
ตาแหน่ง _________________________________________________________________________________  
4.2 ชื่อ - นามสกุล _____________________ เกิด พ.ศ. ______________  
สถานที่ทางาน ____________________________________________________________________________  
ตาแหน่ง _________________________________________________________________________________  
4.3 ชื่อ - นามสกุล _____________________ เกิด พ.ศ. ______________  
สถานทีท่างาน ____________________________________________________________________________  
ตาแหน่ง _________________________________________________________________________________  
5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน  
เลขที ่___________________ ตรอก / ซอย ___________________________ ถนน _____________________  
ตาบล / แขวง _________________________________ อาเภอ / เขต _________________________________  
จังหวัด ___________________________________ โทรศัพท ์______________________________________  
โทรสาร __________________________________ e-mail _________________________________________  
(2) สถานที่ทางาน  
เลขที ่___________________ ตรอก / ซอย ___________________________ ถนน _____________________  
ตาบล / แขวง _________________________________ อาเภอ / เขต _________________________________  
จังหวัด ___________________________________ โทรศัพท ์______________________________________  
โทรสาร __________________________________ e-mail _________________________________________  



6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ  
(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)  
สถาบัน คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก ปีที่ส าเร็จ  
______________________________ ______________________________ ___________________________  
______________________________ ______________________________ ___________________________  
______________________________ ______________________________ ___________________________  
(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ  
ชื่อหลักสูตร สถาบันที่จัดหลักสูตร ปีที่เข้าร่วม  
______________________________ ______________________________ ___________________________  
______________________________ ______________________________ ___________________________  
______________________________ ______________________________ ___________________________  
7. ประสบการณ์การทางาน  
ปี พ.ศ. -พ.ศ. สถานที่ท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่งงาน  
_______________ _____________________________ _____________________ _____________________  
_______________ _____________________________ _____________________ _____________________  
_______________ _____________________________ _____________________ _____________________  
_______________ _____________________________ _____________________ _____________________  
_______________ _____________________________ _____________________ _____________________  
_______________ _____________________________ _____________________ _____________________  
8. การถือหุ้นในบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ _____________(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) หุ้นสามัญ 
__________________________________________ หุ้น  
8.1 การถือหุ้นใน บริษัท โซลาร์ตรอน จากัด (มหาชน) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
8.1.1 คู่สมรส หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น  
8.1.2 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  
(1) ______________________________ หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น  
(2) ______________________________ หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น  
(3) ______________________________ หุ้นสามัญ __________________________ หุ้น  



9. ประวัติการฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องดาเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)  
ศาล สถานะ คดี ข้อหาหรือฐานะ ทุนทรัพย ์ผลคด ี 
(โจทก์ / จ าเลย (แพ่ง / อาญา / ล้มละลาย) ความผิด / ผู้ร้อง )  
_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________  
_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________  
_______________ ______________ _______________ _______________ _______________ ___________  
10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้องของบริษัท โซลาร์ตรอน จ ากัด (มหาชน) (ในกรณี
ที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จานวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็น
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการโปรดระบุชื่อบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็น
กรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน)  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/) ________________________________________________________________
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพ่ือดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติ
ข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบท่ียื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ  

           ลงชื่อ________________________________ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
               (________________________________)  
       วันที ่__________________________________ 


