
 

 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการแต่งตั้งเป็น 
กรรมการบริษทัสําหรับการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมัน่ใจได้วา่สิทธิของตนได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั ท่ีผ่านมาบริษัทกําหนดให้มี

กรรมการอิสระทําหน้าท่ีดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นรายย่อยไมใ่ห้ถกูจํากดัและเป็นผู้ รับฟังข้อเสนอแนะ หรือความคิดเหน็ 

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อซกัถามในเร่ืองตา่งๆได้โดยผ่านทาง 

E-Mail address ของบริษัท คือ support@solartron.co.th 

นอกจากนัน้บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือ

พิจารณาเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยกําหนดวา่ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเสนอเร่ือง ได้แก ่ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือ 

หลายรายท่ีถือหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจาํนวนหุ้นที่มสิีทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัท โดย 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ พิจารณาความเหมาะสมในแตล่ะเร่ืองก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ดงันี ้

1. เสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 
หากเร่ืองใดท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวา่มีความสําคญั และเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทก็จะบรรจเุป็นวาระการประชมุ โดย

ในกรณีท่ีบรรจเุป็นวาระการประชมุบริษัทจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุวา่เป็นวาระท่ีกําหนดโดยผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้นกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไมรั่บเร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นบริษัทจะชีแ้จงเหตผุลให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 

ทราบ 

บริษัทจะไมรั่บเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมาในกรณีตอ่ไปนี ้

1. ผู้ ถือหุ้นไมดํ่าเนินการตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ข้างต้น 

2. เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้

แสดงถงึเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

3. เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการ 

4. กรณีอื่นใดท่ีกฎหมายกําหนดให้บริษัทปฏิเสธไมรั่บเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ 

 
2. เสนอช่ือบุคคลเพือ่พจิารณาเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้

พิจารณากอ่นและเสนอรายช่ือบคุคลท่ีเหน็วา่เหมาะสมตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

การนําสง่แบบเสนอ ให้บริษัท ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อกําหนดข้างต้นสามารถนําสง่ 

 



 

 แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจาํปี และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของ

บริษทั พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั มายงั 

คณุปัทมา วงษ์ถ้วยทอง 

บริษัท โซลาร์ตรอน จํากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 1000/65,66,67 อาคารพี.บี.ทาวเวอร์ ชัน้ 16 

ซอยสขุมุวิท 71 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 

เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท์ : +66 (0) 2392 0224 

โทรสาร : +66 (0) 2381 2971 

สําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2557 ซึง่จะจดัขึน้ภายในเดือนเมษายน 2557 ผู้ ถือหุ้นท่ีมี 

คณุสมบติัครบถ้วนตามข้อกําหนดโปรดนําสง่แบบเสนอ ภายในวนัศุกร์ที่ 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 เพ่ือให้ 

คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสมตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจาํปี 2557 
วนัที่ ___________________ 

ช่ือ-นามสกลุ (ผู้เสนอ) ____________________________________ 
ที่อยู่____________________________________________ 
______________________________________________  
โทรศัพท์ ___________________ โทรสาร ___________________ 
E-mail Address ______________________________ 
จาํนวนหุ้นทีถ่อืครอง ______________________________ 
จาํนวนปีที่ถือครอง ______________________________ 
วาระทีข่อเสนอ__________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
วตัถุประสงค์ / เหตุผล 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

ลงช่ือ______________________________ผู้ถอืหุ้น 

        (_____________________________) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี ้

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สาํเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 

หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาํเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล จะต้องแนบสาํเนาหนังสือรับรองนิตบุิคคล และสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/ หนังสือเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจาํปี” และลงช่ือไว้เป็น 

หลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 

 



 
บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
วนัที่ ___________________ 

ช่ือ-นามสกลุ (ผู้เสนอ) ______________________________________ 
ที่อยู่_______________________________________________ 
_________________________________________________ 
โทรศัพท์ ____________________ โทรสาร ____________________ 
E-mail Address ___________________________ 
จาํนวนหุ้นทีถ่อืครอง ______________________________ 
จาํนวนปีที่ถือครอง ______________________________ 
ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ขอเสนอช่ือ 
(นาย / นาง / นางสาว) ______________________________________ 
เข้ารับการพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซึ่ง 

เป็นบุคคลที่มีคุณสมบตัเิหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยนิยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้ง

ไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมา
พร้อมนีถู้กต้อง 

และเป็นความจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ______________________________ผู้ถอืหุ้น 

        (_____________________________) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี ้

1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สาํเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นท่ีออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยหรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสาํเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุิคคล จะต้องแนบสาํเนาหนังสือรับรองนิตบุิคคล และสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน/ หนังสือเดนิทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ ของกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม พร้อมรับรองสาํเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตัง้ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการแต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัท” และลงช่ือไว้ 
เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน 

 



 
บริษทั โซลาร์ตรอน จาํกดั (มหาชน) 
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั 
1. ช่ือ - นามสกุล 

ภาษาไทย _________________ (นามสกุลเดมิ ___________________ ) 
ภาษาอังกฤษ _________________________________________ 
2. วันเดือนปีเกดิ _________________ ปัจจุบนัอายุ __________ ปี 

3. สัญชาติ _________________ 
4. สถานภาพ О โสด О สมรส О หย่า О หม้าย 

(1) คู่สมรสช่ือ _________________ (นามสกุลเดมิ _________________) 

(2) จาํนวนบุตร_________________ คน 

4.1 ช่ือ - นามสกุล __________________ เกดิ พ.ศ. ______________ 
สถานที่ทาํงาน __________________________________________ 
ตาํแหน่ง ____________________________________________ 
4.2 ช่ือ - นามสกุล _____________________ เกดิ พ.ศ. ______________ 
สถานที่ทาํงาน __________________________________________ 
ตาํแหน่ง ____________________________________________ 
4.3 ช่ือ - นามสกุล _____________________ เกดิ พ.ศ. ______________ 
สถานที่ทาํงาน __________________________________________ 
ตาํแหน่ง ____________________________________________ 
5. (1) ที่อยู่ปัจจุบนั 

เลขที่ _____________ ตรอก / ซอย ____________ ถนน ___________ 
ตาํบล / แขวง ___________________ อาํเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ โทรศัพท์ ________________ 
โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 
(2) สถานที่ทาํงาน 

เลขที่ _____________ ตรอก / ซอย ____________ ถนน __________ 
ตาํบล / แขวง __________________ อาํเภอ / เขต ________________ 
จังหวัด _______________________ โทรศัพท์ ________________ 
โทรสาร _______________________ e-mail ________________ 



 

6. คุณสมบัตติามวิชาชีพ 

 

(1) คุณวุฒทิางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา) 

สถาบัน   คุณวุฒแิละสาขาวิชาเอก   ปีที่สําเร็จ 

_____________ _________________ _________________ 
_____________ _________________ _________________ 
_____________ _________________ _________________ 
 

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือ สัมมนา ที่เก่ียวข้องกับการเป็นกรรมการ 

ช่ือหลักสูตร   สถาบนัที่จัดหลักสูตร    ปีที่เข้าร่วม 

_____________ _________________ __________________ 
_____________ _________________ __________________ 
_____________ _________________ __________________ 
 

7. ประสบการณ์การทาํงาน 

ปี พ.ศ. -พ.ศ.   สถานที่ทาํงาน    ประเภทธุรกจิ   ตาํแหน่งงาน 

_______ _____________ _____________ ______________ 
_______ _____________ _____________ ______________ 
_______ _____________ _____________ ______________ 
_______ _____________ _____________ ______________ 
_______ _____________ _____________ ______________ 
_______ _____________ _____________ ______________ 
 

8. การถอืหุ้นในบริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) ณ วันที่ _______(วันที่ได้รับการเสนอช่ือ)หุ้น

สามัญ ____________________ หุ้น 

8.1 การถอืหุ้นใน บริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 

8.1.1 คู่สมรส    หุ้นสามัญ _________________ หุ้น 

8.1.2 บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ 

(1) ________________  หุ้นสามัญ _________________ หุ้น 

(2) ________________  หุ้นสามัญ _________________ หุ้น 

(3) ________________ หุ้นสามัญ _________________ หุ้น 

 

 



 

9. ประวัตกิารฟ้องร้อง หรือ ถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี (เว้นแต่ความผดิลหุโทษ) 

ศาล   สถานะ  คดี  ข้อหาหรือฐานะ  ทุนทรัพย์    ผลคดี 

(โจทก์/จาํเลย (แพ่ง / อาญา/ล้มละลาย)  ความผิด 
/ผู้ ร้อง ) 

 

________ ________ ________ ________ ________ _____ 
________ ________ ________ ________ ________ _____ 
________ ________ ________ ________ ________ _____ 
 

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โซลาร์ตรอน จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัท 

ร่วม และ บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 

11. การถอืหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องของบริษัท โซลาร์ตรอน 

จาํกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถอืหุ้นโปรดระบุช่ือบริษัท จาํนวนหุ้นที่ถอืคดิเป็นร้อยละของทุนจดทะเบยีน 

และสถานภาพของบริษัทที่ถอืหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เก่ียวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็น

กรรมการโปรดระบุช่ือบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน) 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/) _________________________________ 
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการพจิารณาเพื่อดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า

รายละเอียดในแบบ 

ประวัตข้ิางต้นนีถู้กต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 

 

 

ลงช่ือ_____________________ บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ 

     ( ____________________ ) 
วันที่ ____________________ 


