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ท ีAGM 001/2560 

 24 มนีาคม 2560 

เรอืง   ขอเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) 

สงิทสีง่มาดว้ย    1. สําเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 

2. รายงานประจําปี 2559  

3. ขอ้มลูของผูท้ไีดรั้บการเสนอชอืเพอืแตง่ตังเป็นกรรมการ  

4. สารสนเทศการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตังบนพนืดนิ ขนาดกําลังการผลติ

เทา่กับ 154.98 เมกะวัตต ์ณ เมอืงโอนโิกเบ จังหวัดมยิาง ิประเทศญปีุ่ น 

 5. รายงานความเห็นของทปีรกึษาทางการเงนิอสิระเกยีวกับรายการไดม้าซงึสนิทรัพยโ์ดยการลงทนุในโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตังบนพนืดนิ ขนาดกําลังการผลติเทา่กับ 154.98 เมกะวัตต ์ณ เมอืง

โอนโิกเบ จังหวัดมยิาง ิประเทศญปีุ่ น 

 6. ขอ้มลูของกรรมการอสิระทบีรษัิทเสนอใหเ้ป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ทไีมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ 

7.  หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

8.  เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้รว่มประชมุ 
9. ขอ้บังคับบรษัิทเกยีวกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

10.  แผนทสีถานทจัีดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 

11. แบบฟอรม์ลงทะเบยีน Barcode 

 ดว้ยทปีระชมุคณะกรรมการบรษัิท ไทย โซลา่ร ์ เอ็นเนอรย์ ี จํากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) ไดม้มีตกํิาหนดวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจําปี 2560  ในวันพธุท ี19 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. (เรมิลงทะเบยีน 13:00 น.) ณ หอ้งประชมุชนั 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์

(อาคาร MII) เลขท ี 3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110  โดยมี

ระเบยีบวาระการประชมุดังน ี

วาระท ี1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 ซงึประชุมเมอืวนัท ี27 เมษายน 2559 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 ไดจั้ดขนึเมอืวันท ี27 เมษายน 2559 โดยไดม้ี

การจัดทํารายงานการประชมุ และจัดสง่ใหก้รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย,์ ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

พรอ้มทงัเผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิท www.thaisolarenergy.com ภายในระยะเวลาตามกฎระเบยีบทเีกยีวขอ้ง และ

บรษัิทไมไ่ดร้ับขอ้เสนอใหทํ้าการแกไ้ขรายงานการประชมุแตอ่ยา่งใด  

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั   รายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 เมอืวันท ี 27 เมษายน 2559 ไดบั้นทกึ

ถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ และไดจั้ดสง่ใหห้น่วยงานทเีกยีวขอ้งภายในระยะเวลาทกีฎหมายกําหนดแลว้ จงึเห็นสมควรเสนอ

ใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณารับรองรายงานการประชมุดังกลา่ว โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 

 การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี2 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกยีวกบัผลการดําเนนิงานของบรษิทัประจาํปี 2559 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เพอืใหเ้ป็นไปตาม  พรบ.บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซงึกําหนดใหบ้รษัิทจัดทํา

รายงานประจําปี เสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทราบ  

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั   เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้รับทราบผลการดําเนนิงานในรอบปี 2559 

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 2  

  การลงมต ิ เป็นวาระแจง้เพอืทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีงในวาระน ี

วาระท ี3 พจิารณาอนมุตังิบการเงนิสําหรบัปี สนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2559 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพอืใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  ซงึกําหนดใหบ้รษัิทจัดทํา    

งบดลุ และบัญชกํีาไรขาดทนุ ณ วันสนิสดุรอบปีบัญชขีองบรษัิท ทผีา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้และเสนอใหท้ี

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ
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 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและสอบทานงบการเงนิสําหรับปี สนิสดุวันท ี

31 ธันวาคม 2559 ซงึไดผ้า่นการตรวจสอบจากนายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี3445 ผูส้อบ

บัญชขีองบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด แลว้ เห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอทปีระชมุผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปี สนิสดุวันท ี31 ธันวาคม 2559 

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั   งบการเงนิสําหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2559 ของบรษัิทฯ ไดผ้่านการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบรษัิทฯ และไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชแีลว้ โดยผูส้อบ

บัญชไีดแ้สดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทฯ ว่ามคีวามถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ จงึเห็นสมควร

เสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิสําหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2559 โดยมขีอ้มูลสรุปสาระสําคัญได ้

ดังน ี 

  ขอ้มลูงบการเงนิเปรยีบเทยีบ (บางสว่น )  

หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท 

 2559 2558 2559 2558 

สนิทรัพยร์วม 8,374.9 4,844.4 6,001.5 3,039.9 

หนสีนิรวม 3,789.5 804.1 2,767.3 171.9 

รายไดร้วม 437.2 169.0 733.2 503.2 

กําไร (ขาดทนุ) สําหรับปี 617.2 526.6 475.1 325.4 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.34 0.29 0.26 0.18 

 รายละเอยีดงบการเงนิปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ซงึไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุในครังน ี 

  การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี4 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรสทุธปิระจาํปี 2559 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 45  “บรษัิทตอ้งจัดสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนงึไวเ้ป็น

ทุนสํารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปี หักดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสํารองนีจะมี

จํานวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน” 

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรสทุธจิากงบ

การเงนิเฉพาะบรษัิท ในอัตรารอ้ยละ 5 เป็นเงนิทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 23,756,292.45 บาท  

สรุปสาระสาํคัญขอ้มูลปี 2559 และ 2560 
 มต ิAGM  เตรยีมเสนอ AGM  
 2559 2560 
กําไรสทุธสิว่นทเีป็นของบรษัิทใหญ ่ตามงบการเงนิเฉพาะบรษัิท 325,390,862.00 475,125,848.99 
   
ทนุสํารองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ทจีดัสรร 16,269,543.10 23,756,292.45 
   

 การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี5 พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผลสําหรบัผลการดําเนนิงานในรอบปี 2559 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  บรษัิทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลในอัตราไมตํ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธจิากงบ

เฉพาะกจิการภายหลังหักภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลและหลังหักเงนิสํารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทกีฎหมายกําหนด และตามที

กําหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิทฯ  

ทงัน ี การจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วอาจมกีารเปลยีนแปลงไดข้นึอยูก่ับกระแสเงนิสด ผลการดําเนนิงาน แผนธุรกจิในอนาคต 

เงอืนไขและการขยายธุรกจิ และความตอ้งการใชเ้งนิทนุของบรษัิทฯ ในแต่ละปี รวมทังขอ้กําหนดในสัญญาต่างๆ ทบีรษัิทฯ 

ผกูพันอยู ่ตลอดจนความจําเป็นและความเหมาะสมอนืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควร 

  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั จากผลประกอบการของบรษัิทตามงบเฉพาะกจิการ สําหรับปี สนิสดุวันท ี 31 ธันวาคม 

2559 มผีลกําไรสทุธ ิ 475.1 ลา้นบาท จงึเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมัตจิ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการ

ดําเนนิงานในรอบปี 2559 ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.11 บาท (สบิเอ็ดสตางค)์ คดิเป็นรอ้ยละ 42.02 ของกําไรสทุธจิาก

งบเฉพาะกจิการ รวมเป็นเงนิทังสนิ 199.65 ลา้นบาท  
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สรปุสาระสําคัญขอ้มลูปี 2559 และ 2560 
 มต ิAGM  เตรยีมเสนอ AGM  
 2559 2560 
กําไรสทุธสิว่นทเีป็นของบรษัิทใหญ ่ตามงบการเงนิเฉพาะบรษัิท 325.39 ลา้นบาท 475.13 ลา้นบาท 
เงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ 0.06 บาท 0.11 บาท 

คดิเป็น 33.46% 42.02% 
รวมเงนิปนัผลจา่ย 108.90 ลา้นบาท 199.65 ลา้นบาท 

  บรษัิทกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้ับปันผลในวันท ี 28 เมษายน 2560 และกําหนดวันปิดสมดุเพอืรวบรวมรายชอืผูม้ี

สทิธไิดรั้บเงนิปันผล ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ์ ในวันท ี2 พฤษภาคม 2560  และกําหนดวันจ่ายเงนิปันผลใน

วันท ี17 พฤษภาคม 2560 

  การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี6 พจิารณาอนมุตัแิตง่ตงัผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2560 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพอืใหเ้ป็นไปตาม พรบ.บรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซงึกําหนดใหท้ี

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตังผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญชปีระจําปีของบรษัิท 

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาผูส้อบบัญชขีองบรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์ คู

เปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชปีระจําปี 2560 คา่สอบบัญชทีเีสนอสําหรับปี 2560 จํานวน 883,400 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตแิตง่ตังผูส้อบบัญชจีาก บรษัิท ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คู

เปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญช ีและกําหนดคา่สอบบัญช ีประจําปี 2560 โดยมรีายละเอยีด ดังน ี

 รายชอืผูส้อบบัญช ี   ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขท ี  

1. นางสาวสกณุา แยม้สกลุ    4906 

2. นางณฐพร  พันธุอ์ดุม  3430 

3. นายพสิฐิ  ทางธนกลุ  4095 

 ในนามของบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิท โดยใหค้นใดคนหนงึเป็นผูทํ้าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท และในกรณีทผีูส้อบบัญชรัีบอนุญาตดังกลา่วขา้งตน้ไมส่ามารถ

ปฏบัิตงิานได ้ ให ้บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด จัดหาผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตอนืของ บรษัิท ไพรซ้     

วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากัด แทนได ้

 การแตง่ตังครังนเีป็นรอบปีบัญชที ี3 และผูส้อบบัญชดัีงกลา่วไมม่สีว่นไดเ้สยีกับบรษัิท หรอื ผูบ้รหิาร หรอื ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

และไมไ่ดถ้อืหุน้ในบรษัิท 

 สําหรับคา่สอบบัญชปีระจําปี 2560 เฉพาะบรษัิท TSE จํานวน 883,400 บาท 

 
 

 การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี7 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตงักรรมการใหมแ่ทนกรรมการทพีน้จากตําแหนง่ตามวาระ 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ทแีกไ้ขเพมิเตมิ) 

และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 17  กําหนดให ้“ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทกุครัง ใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวน

หนงึในสามของจํานวนกรรมการ…”  ทงัน ี บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอรายชอืบคุคลเขา้รับการสรร

หาเป็นกรรมการบรษัิทไดตั้งแตวั่นท ี 15 พฤศจกิายน 2559 ถงึ 15 กมุภาพันธ ์ 2560 แตไ่มม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชอืบคุคล

เพอืรับการพจิารณาแตง่ตงัเป็นกรรมการ 

 7.1 พจิารณาใหส้ตัยาบนัการดํารงตําแหนง่กรรมการทไีมเ่ป็นไปตามวาระ 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เนอืงจากในปี 2559 บรษัิทไดดํ้าเนนิการเสนอชอืกรรมการทตีอ้งพน้จากตําแหน่งตาม

วาระเพอืใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 สลับกัน จํานวน 1 ทา่น คอื กรรมการทตีอ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระ

สําหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 คอื นายวคิ กจิโอธาน ไมใ่ช ่นายแมทธวิ กจิโอธาน  

ค่าสอบบญัชีกลุ่มบรษิทั 2558 2559 2560
เปลียนแปลง 

  ปี 2559
เปลียนแปลง 

  ปี 2560
เ ฉพาะ TTSE 820,,000 8850,0000 883,,400 3..7%% 33.99%
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 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบ เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้พจิารณาใหส้ัตยาบันการดํารงตําแหน่งกรรมการทไีมเ่ป็นไปตามวาระ คอื นายวคิ  กจิโอธาน และนายแมทธวิ กจิ

โอธาน ระหวา่งวันท ี27 เมษายน 2559 ถงึ วันท ี27 เมษายน 2560  เพอืใหก้ารนับวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นไป

ตามกฎหมายและขอ้บังคับของบรษัิท  

 การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

7.2 พจิารณารบัทราบการครบวาระของกรรมการบรษิทั จาํนวน 1 ใน 3 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพอืใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ที

แกไ้ขเพมิเตมิ) และขอ้บังคับบรษัิทฯ ขอ้ 17  กําหนดให ้“ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจําปีทกุครัง ใหก้รรมการออกจาก

ตําแหน่งจํานวนหนงึในสามของจํานวนกรรมการ…” 

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบ เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผู ้

ถอืหุน้รับทราบการครบวาระของกรรมการ จํานวน 4 ทา่น สําหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ดังน ี

  รายชอืกรรมการ  ตําแหน่ง  

1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 

3. นายแมทธวิ กจิโอธาน กรรมการบรษัิท 

4. นายสมศักด ิ วรวจัิกษณ์ กรรมการอสิระ 

 การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

7.3 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ตงักรรมการใหมแ่ทนกรรมการทพีน้จากตําแหนง่ตามวาระ 

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล สบืเนอืงจากการครบวาระของกรรมการบรษัิท จํานวน 4 ทา่น  ไดแ้ก ่นางสาวแคทลนี 

มาลนีนท ์นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ นายแมทธวิ กจิโอธาน  นายสมศักด ิวรวจัิกษณ์  

 ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ได ้

พจิารณาคณุสมบัต ิ ความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ รวมทงัผลการปฏบัิตงิานในตําแหน่งหนา้ทขีอง

กรรมการเป็นรายบุคคลแลว้ จงึเห็นควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แตง่ตงักรรมการทพีน้จากตําแหน่งเนอืงจากการออก

ตามวาระ กลับเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอกีวาระหนงึ  ตามรายชอืดังตอ่ไปน ี

  รายชอืกรรมการ  ตําแหน่ง  

1. นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์ ประธานกรรมการบรษัิท 

2. นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอสิระ 

 นอกจากน ี คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเห็นควรใหค้ณะกรรมการบรษัิทเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้

พจิารณาแตง่ตงักรรมการใหม ่ ซงึเป็นผูท้มีคีณุสมบัตคิรบถว้นตามพระราชบัญญัตมิหาชน พ.ศ.2535 และประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทนุทเีกยีวขอ้ง แทนนายแมทธวิ กจิโอธาน และ นายสมศักด ิ วรวจัิกษณ์ กรรมการทพีน้จาก

ตําแหน่งตามวาระ และไมข่อกลับรับเขา้ดํารงตําแหน่งใหม่ ดังนี 

1. นายอนุทนิ  ชาญวรีกลู  กรรมการบรษัิท 

2. นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ   กรรมการบรษัิท  

 ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษัิทซงึไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาและมมีตเิห็นชอบ

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ

แตง่ตงักรรมการทพีน้จากตําแหน่งตามวาระ ไดแ้ก ่นางสาวแคทลนี มาลนีนท ์  และ นางศริเิพ็ญ สตีสวุรรณ กลับเขา้เป็น

กรรมการอกีวาระหนงึ  และ เสนอแตง่ตัง นายอนุทนิ  ชาญวรีกลู และ นางอังคณีย ์ ฤกษ์ศริสิขุ  เขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการ

ทไีมไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร แทน นายแมทธวิ กจิโอธาน และนายสมศักด ิ วรวจัิกษณ์  โดยทงั 4 ทา่น เป็นผูท้มีคีวามคณุสมบัติ

ครบถว้นตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุทเีกยีวขอ้ง 

 ขอ้มลูของผูท้ไีดรั้บการเสนอชอืเพอืแตง่ตังเป็นกรรมการ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 3  

 การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี8 พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 22 ซงึกําหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทน

กรรมการจากบรษัิทในรปูของเงนิรางวัล เบยีประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอนื 
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ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ไดพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทนใหอ้ยูใ่นระดับทเีหมาะสม

เทยีบเคยีงไดก้ับตลาดและภาพรวมของอตุสาหกรรมในธุรกจิเดยีวกัน รวมทงัเพยีงพอทจีะจูงใจและรักษากรรมการทมีี

คณุภาพไวก้ับบรษัิท จงึเห็นควรกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ในอัตราเดยีวกับปี 2558 และ ปี 2559 โดยเป็น

คา่ตอบแทนในรปูแบบของคา่ตอบแทนรายเดอืนและคา่เบยีประชมุตามจํานวนครังทเีขา้ประชมุเทา่นัน ดังน ี

  คา่ตอบแทน 
 รายเดอืน เบยีประชมุ 
  (ตอ่ครังทเีขา้ประชมุ) 
คณะกรรมการบรษิทั    
- ประธาน 35,000 35,000 
- รองประธาน 30,000 25,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ    
- ประธาน 25,000 35,000 
- กรรมการ 20,000 20,000 
คณะกรรมการสรรหาฯ     
- ประธาน ----- 30,000 
- กรรมการ ----- 15,000 

ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั  เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

ในอัตราเดยีวกับปี 2558 และ ปี 2559 ตามทไีดผ้่านการกลันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนแลว้ 

ในปี 2559 บรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนและคา่เบยีประชมุกรรมการ จํานวนรวม 5.695 ลา้นบาท รายละเอยีดปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2559 หัวขอ้คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  

การลงมต ิวาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี9   พจิารณาอนมุตักิารเขา้ทํารายการไดม้าซงึโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์154.98 เมกะวตัต ์

  วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามทคีณะกรรมการบรษัิทครังท ี1/2560 เมอืวันท ี20 กมุภาพันธ ์2560 ไดม้มีตอินุมัติ

ใหนํ้าเสนอตอ่ทปีระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  พจิารณาการเขา้ทํารายการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทติยป์ระเภทตดิตังบนพนืดนิ ขนาดกําลังการผลติเทา่กับ 154.98 เมกะวัตต ์ตามทรีะบไุวใ้นใบอนุญาตจําหน่ายไฟฟ้า

ทอีอกโดยกระทรวงเศรษฐกจิ การคา้ และอตุสาหกรรม ประเทศญปีุ่ น  ณ เมอืงโอนโิกเบ จังหวัดมยิางิ ประเทศญปีุ่ น 

(“โครงการ”) รว่มกันกับบรษัิท ซโิน-ไทย เอ็นจเีนยีรงิแอนดค์อนสตรัคชนั จํากัด (มหาชน) (“STEC”) ผา่นการจัดตังบรษัิท

รว่มลงทนุ โดยมสีัดสว่นการลงทนุระหวา่งบรษัิทฯ และ STEC เทา่กบั 60 ตอ่ 40 ของมลูคา่การลงทนุรวม (“บรษิทัรว่ม

ลงทนุ”) โดยมลูคา่เงนิลงทนุรวมในโครงการดังกลา่วประมาณ 61,240 ลา้นเยน หรอืคดิเป็นประมาณ 19,658  ลา้นบาท 

  ทงัน ีการเขา้ทํารายการดังกลา่ว เมอืคํานวณขนาดของรายการตามทกํีาหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท ีทจ. 

20/2551 เรอืง หลักเกณฑใ์นการทํารายการทมีนัียสําคัญทเีขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึทรัพยส์นิ ลงวันท ี

31 สงิหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เรอืง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบัิตกิาร

ของบรษัิทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซงึสนิทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวันท ี29 ตลุาคม 2547 (“ประกาศการไดม้า

หรอืจาํหนา่ยไปฯ”) แลว้ โดยไดแ้นบรายละเอยีดการลงทนุและสารสนเทศเกยีวกับการไดม้าซงึสนิทรัพยดั์งกลา่ว ดัง

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 

  ความเห็นคณะกรรมการบรษิทั เห็นสมควรเสนอใหท้ปีระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารเขา้ทํารายการลงทนุใน

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติยป์ระเภทตดิตังบนพนืดนิ ขนาดกําลังการผลติเทา่กับ 154.98 เมกะวัตต ์ณ เมอืงโอนิ

โกเบ จังหวัดมยิาง ิประเทศญปีุ่ น 

การลงมต ิ วาระนตีอ้งผา่นมตอินุมัตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท ี10 พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 

 บรษัิทจะกําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธเิขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ในวันท ี 15 มนีาคม 2560 และใหร้วบรวม

รายชอืตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยฯ์ โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนในวันท ี16 มนีาคม 2560 

 จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ในวันพธุท ี19 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ หอ้ง

ประชมุชนั 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขท ี3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 

กรงุเทพฯ 10110 โดยบรษัิทจะเปิดใหล้งทะเบยีนเพอืเขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ตังแตเ่วลา 13:00 น. 



 Thai Solar Energy Public Company Limited 
บรษิทั ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจาํกดั (มหาชน)   

3199  Maleenont Tower 16th Floor, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand 
3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ชนั 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 
Tel.: (66-2) 661-2701 Fax.: (66-2) 661-2705

 ในกรณีททีา่นไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองได ้ โปรดแตง่ตังบคุคลอนืเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนในการ

ประชมุครงัน ีทังน ีบรษัิทไดแ้นบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 มาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุน ีหรอืทา่นผูถ้อืหุน้

สามารถ download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัวไป) แบบ ข. (แบบกําหนดรายการต่าง  ๆ ทจีะมอบฉันทะทลีะเอยีดชดัเจน) หรอื 

แบบ ค. (เฉพาะกรณีผูล้งทนุตา่งประเทศทแีตง่ตงัใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้) ไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษัิท 

www.thaisolarenergy.com โดยเลอืกใชแ้บบหนังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนงึ เทา่นัน 

 หรอืทา่นผูถ้อืหุน้ สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในนามของผูถ้อืหุน้ได ้

โดยขอ้มลูกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 6  ซงึแนบมากับหนังสอืเชญิประชมุในครังน ี 

  ทังน ี ขอความรว่มมอืจากทา่นโปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบรษัิท ภายในวันท ี 10

เมษายน 2560 โดยสง่มาท ีฝ่ายสนับสนุนองคก์ร บรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ ีจํากัด (มหาชน) เลขท ี3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์

ชนั 16 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 

 ขอแสดงความนับถอื 

  

           

 (นางสาวแคทลนี  มาลนีนท)์ 

       ประธานกรรมการบรษัิท 


