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ท่ี  กม.058/2556 
 

       วนัท่ี  25  มีนาคม  2556 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 
2. รายงานประจาํปี 2555  
3. ประวติักรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
4. รายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
5. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. หลกัฐานสาํหรับการเขา้ร่วมประชุม 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ข.  และ  แบบ ค.  
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 
10. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุม 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”)  คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี     
1 มีนาคม 2556 ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 ในวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง
บุษราคัม บอลรูม  ชั้ น 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม  เลขท่ี  1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 เพือ่พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 

1.    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2555 เมือ่วนัที ่8 สิงหาคม 2555 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 โดยมีสาํเนารายงาน
การประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี และมีการเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั  www.rojana.com  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
ลาํดบัท่ี 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ        
ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 

 

2.       รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั  ในรอบปี 2555 

 วตัถุประสงค์และหตุผล เพือ่รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีท่ีได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2555 เพื่อเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  

 
   

 

บริษัท   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จาํกดั  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
2034/115   ช้ัน 26  อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ   10310 
2034/115   26TH   FLOOR  ITALTHAI  TOWER,   NEW   PETCHBURI   ROAD,   BANGKAPI,   HUAYKWANG,  BANGKOK   10310   THAILAND    
TEL :  0-2716-1750-5                FAX : 0-2716-1759  
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3.     พจิารณาอนุมติังบการเงนิ สําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล   เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหบ้ริษทั
ตอ้งจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตแลว้ รายละเอียดของงบการเงินปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุน้อนุมติังบการเงิน สาํหรับปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีผา่นการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั สหการสอบ
บญัชี จาํกดั  และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทัแลว้  

 

4.    พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2555 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลจาก
เงินกาํไรเท่านั้น และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้
เป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบใน
การประชุมคราวต่อไป และบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบ
การเงินรวม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมติัจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานในรอบปี 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

 หากการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2555 ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556  
บริษทัไดก้าํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 9 เมษายน 2556 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัพธุท่ี 10 เมษายน 2556  

 

5.    พจิารณาอนุมติัเลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ    

 วตัถุประสงค์และเหตุผล   ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ
ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย
จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็
ได้ การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน คือ นายสุกิจ หวัง่หลี, นายพงส์ สารสิน,     
นายชาย วินิชบุตร และนายมาซาฮารุ ทาเคดะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3)  

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ผูถื้อหุน้อนุมติัเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

    (1) นายสุกิจ   หวัง่หลี   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
    (2) นายพงส์  สารสิน  กรรมการอิสระ และกรรมการ 
    (3) นายชาย  วินิชบุตร  กรรมการ 
 (4) นายมาซาฮารุ  ทาเคดะ กรรมการ  
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กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ         
มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บริษทัท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดี และเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ 

  

6.      พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2556 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 กาํหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อนั
ไดแ้ก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บาํเหน็จและโบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้
จะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลง”  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อผู ้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2556 ไม่เกินปีละ 7,000,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2555 

 

7.      พจิารณาอนุมติัแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2556 

วตัถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ได้กาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี และเพื่อให้บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกับรรษทั  
ภิบาลในเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทัควรใชผู้ส้อบบญัชีท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัเป็น
เวลาติดต่อกนัไม่เกินกวา่ 5 ปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2556 ดงัน้ี 
 7.1 ช่ือผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ บริษทั สหการสอบบญัชี จาํกดั โดย 

ดร. จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6720 หรือ นางสาวปราณีย ์ผลงาม
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4987 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีความรู้ความสามารถใน
มาตรฐานการบญัชีและมีความเป็นอิสระ 

        7.2 ค่าตรวจสอบบญัชี ในปี 2556 กาํหนดค่าสอบบญัชีไม่เกินปีละ 900,000 บาท และในปี 2555 ค่าสอบบญัชี
เป็นจาํนวนเงิน 810,000 บาท  

        7.3 ความสมัพนัธ์กบับริษทั   ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั,  ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่  
        7.4 จาํนวนปีท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

6720 จากบริษทั สหการสอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2555     
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบบริษทั คดัเลือกบริษทั สหการสอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2556 มีรายช่ือ ดงัน้ี  
  1. ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6720 หรือ  
  2. นางสาวปราณีย ์ผลงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4987 
 และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2556 ไม่เกินปีละ 900,000 บาท และใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 

8.  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 บริษทัไดเ้ปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.30 น. และเพื่อเป็นการอาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหร้วดเร็วยิ่งข้ึน โปรดนาํเอกสารและหลกัฐานตามรายการท่ีระบุไว ้  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย                                 
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ลาํดบัท่ี 6)  มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวนัประชุม ทั้งน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  ซ่ึง   
ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8) หรือบุคคลดงัต่อไปน้ี คือ นายพงษศ์กัด์ิ องัสุพนัธ์ุ  กรรมการ
อิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบั
ท่ี 7) โดยขอความร่วมมือจากท่านกรุณากรอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบ พร้อมลง
ลายมือช่ือใหเ้รียบร้อยส่งมาท่ี นางวิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษทั บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 
2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ภายในวนัท่ี 
23 เมษายน 2556 เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ใหเ้รียบร้อย ถูกตอ้ง และทนัเวลาท่ีเร่ิมการ
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยจดัเตรียมอากรแสตมป์สาํหรับปิดในหนงัสือมอบฉันทะใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ บริษทัจะดาํเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นตามขอ้บงัคบับริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5) และแนบแผนท่ีตั้งโรงแรม 
อมารี เอเทรียม ท่ีใชใ้นการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10) 
  

 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ และขอเชิญเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                                          
                   (นายจิระพงษ ์วินิชบุตร) 
                       กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 

หมายเหตุ 1. บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556 (Record  
Date) ในวนัองัคารท่ี 9 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัพุธท่ี 10 
เมษายน 2556 

 2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจําปี  2556 ฉบับน้ี  พร้อมทั้ งเอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.rojana.com) 

 3. บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2555 ในรูปแผ่นบนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 
ซ่ึงไดแ้นบไปกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรับรายงาน
ประจาํปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9) และ
ส่งกลบัมาท่ีบริษทั โดยจะจดัส่งรายงานประจาํปี 2555 ใหท่้านต่อไป 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2555 
ของ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) 
………………………………. 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดลิ์ลล่ี ชั้นแอล โรงแรมจสัมิน เอก็เซ็คคิวทีฟ สวีท 
เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขมุวิท 23) ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

นายสุกิจ    หวัง่หลี     ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
 

มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง  และท่ีได้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 119 ราย  นับจาํนวนหุ้นได ้ 
912,918,492  หุ้น  หรือร้อยละ  77.62  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั จาํนวน 1,176,099,130 หุน้ ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทั 

 

เลขานุการบริษทั  กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ 

 

1. กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จาํนวน  9  ท่าน  ดงัน้ี 
 (1) นายสุกิจ หวัง่หลี ประธานกรรมการ  
 (2) นายดิเรก วินิชบุตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 (3) นายจิระพงษ ์ วินิชบุตร กรรมการผูจ้ดัการ  
 (4) นายพงส์ สารสิน กรรมการ 
 (5) นายพงษศ์กัด์ิ องัสุพนัธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 (6) นางอิงอร ประกฤติเวศย ์ กรรมการตรวจสอบ  
 (7) นางสาวอมรา เจริญกิจวฒันกลุ กรรมการตรวจสอบ 
 (8) นางสุธิรา งานดี กรรมการ 
 (9) นายชาย  วินิชบุตร กรรมการ 
   

2. เลขานุการคณะกรรมการ  
 (1) นางวิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษทั 
 

 3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผูถื้อหุน้  มีรายละเอียด ดงัน้ี  
     การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผูถื้อหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ  หากมีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ทาํเคร่ืองหมายตามความ
ประสงคข์องท่านลงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให ้พร้อมกบัลงลายมือช่ือในบตัร และชูมือข้ึน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเก็บ
บตัรลงคะแนน  โดยถือวา่ หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง   
   

 

บริษทั   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จาํกดั  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
32/32   อาคารซิโน - ไทย  ทาวเวอร์  ช้ัน  11  ถนนสุขุมวิท  21  (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ   10110 
32/32  SINO-THAI 11 TH  FLOOR,  SUKHUMVIT 21 ROAD (ASOKE), KLONGTOEY-NUA,WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND 
TEL :  0-2259-2402, 0-2259-2403, 0-2259-2923, 0-2259-0494, 0-2260-1248, 0-2260-1288                 FAX : (662) 259-2394  
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 
  สําหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระการ
ไดม้าของเงินลงทุนในกิจการบริษทัอ่ืน มาเป็นของบริษทั เป็นวาระพิเศษ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้  ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  ทั้งน้ี การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
จาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระ
นั้นๆ และวาระพิเศษ ตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
 

  ส่วนกรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะ ให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัได้นาํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนัทึกรวมไวใ้นเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เพือ่การลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 
 

  ประธานท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี.- 
 

วาระที ่1.        พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 2555  เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2555 
         ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24  เมษายน  2555 โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเรียกประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 
 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 
24 เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 มีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 119 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้   912,918,492  หุน้  
 เห็นดว้ย  119  ราย   จาํนวน   912,918,492  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000       
 ไม่เห็นดว้ย     0 ราย   จาํนวน                                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 งดออกเสียง     0 ราย  จาํนวน                                        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 

วาระที ่2.        พจิารณาอนุมติัการได้มาของเงินลงทุนในกจิการบริษทั สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จํากดั 
                       เลขานุการบริษทัไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดล้งทุนในกิจการของบริษทั สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง 
จาํกดั จาํนวนเงิน 443.73 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนธุรกิจของบริษทั และขยายโอกาสการทาํธุรกิจในพื้นท่ีภาคตะวนัออก และ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทั
อ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 

  กรรมการผูจ้ดัการกล่าวว่า  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซ้ือกิจการของบริษทั 
สวนอตุสาหกรรมปลวกแดง จาํกดั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี    
  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ  :  ภายในเดือน เมษายน  2555 
  ช่ือบริษทั ผูอ้อกหลกัทรัพย ์  :  บริษทั สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง  จาํกดั 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 
  ลกัษณะการดาํเนินงาน  : พฒันาพ้ืนท่ีสาํหรับกิจการอุตสาหกรรม 
  ร้อยละการถือหุน้ : 100 % 
  มูลค่าการซ้ือขาย : 443.73 ล้านบาท  โดยแบ่งการชําระเงิน

ออกเป็น 3 งวด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 6 เดือน 
(เดือนกนัยายน) 

  มีทรัพยสิ์นเป็นท่ีดิน : เน้ือท่ี 528.2538 ไร่ ตั้งอยูห่มู่ท่ี 1 บนถนน
ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 36 (บา้นทุ่ง
สระแกว้) กิโลเมตรท่ี 13 ตาํบลมาบยางพร 
อาํเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง   

 ช่ือคู่สัญญา    :  ผูถื้อหุน้ จาํนวน 47 ราย  
 

 บริษทัตอ้งการท่ีจะขยายพื้นท่ีโครงการเป็นจาํนวน 2,000 ไร่ ต่อไป  

 

 ประธานกล่าวว่า  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัและใหส้ัตยาบนั
การไดม้าของเงินลงทุนในกิจการบริษทั สวนอตุสาหกรรมปลวกแดง จาํกดั 
  

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัและให้สัตยาบนัการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษทั   
สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จาํกดั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 มีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 119 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้    912,918,492  หุน้  
 เห็นดว้ย  119  ราย   จาํนวน    912,918,492 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย     0 ราย   จาํนวน                                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 งดออกเสียง     0 ราย  จาํนวน                                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
 

วาระที ่3.        พจิารณาอนุมติัการได้มาของเงนิลงทุนในกจิการบริษทั พรอสเพอริตี ้อนิดัสเตรียล เอสเตท จํากดั 

 เลขานุการบริษทัไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัไดล้งทุนในกิจการของบริษทั พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล 
เอสเตท จาํกดั จาํนวนเงินรวม 833.50 ลา้นบาท เพื่อสนบัสนุนธุรกิจของบริษทั และขยายโอกาสการทาํธุรกิจในพื้นท่ีจงัหวดั
ปราจีนบุรี  และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) การซ้ือหรือรับโอน
กิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 

  กรรมการผูจ้ดัการกล่าวว่า บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํการซ้ือกิจการของบริษทั 
พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล เอสเตท จาํกดั ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  
  วนั เดือน ปี ท่ีเกิดรายการ : ภายในเดือน มิถุนายน  2555 
  ช่ือบริษทั ผูอ้อกหลกัทรัพย ์ : บริษทั พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล เอสเตท  จาํกดั 
  ลกัษณะการดาํเนินงาน : จดัซ้ือท่ีดินเพื่อหาผลประโยชน ์
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

  ร้อยละการถือหุน้ : 80 % 
  มูลค่าการซ้ือขาย : 833.50 ล้านบาท  โดยแบ่งการชําระเงิน

ออกเป็น 2 งวด      ให้แลว้เสร็จภายใน 45 
วนั นบัจากวนัท่ีทาํสญัญา 

  มีทรัพยสิ์นเป็นท่ีดิน : เน้ือท่ี 4,043 ไร่ 1 งาน ตั้ งอยู่บนถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ฉะเชิงเทรา-
กบินทร์บุรี) ตาํบลหวัหวา้ อาํเภอศรีมหาโพธิ 
จงัหวดัปราจีนบุรี 

 ช่ือคู่สัญญา : ผูถื้อหุน้ จาํนวน 6  ราย ไดแ้ก่  
   1.  บริษทั ศรีวิกรม ์กรุ๊ป  โฮลด้ิง จาํกดั 
   2. ครอบครัวศรีวิกรม ์   

  และขอให้พิจารณาอนุมติัในหลกัการ การไดม้าของเงินลงทุนในกิจการบริษทั พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล 
เอสเตท จาํกดั เป็นจาํนวน 100% ของการถือหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีอยู่ในระหว่างการเสนอซ้ือเงินลงทุนกบัผูถื้อหุ้น 
(สถาบนัการเงิน) ของบริษทั พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล เอสเตท จาํกดั เพิ่มเติมอีกเป็นจาํนวน 20% ในราคาซ้ือขายท่ีใกลเ้คียง
กบัราคาซ้ือขายในส่วนท่ีซ้ือ 80% แรก 
 

 ประธานกล่าวว่า  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัและใหส้ัตยาบนั
การไดม้าของเงินลงทุนในกิจการบริษทั พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล เอสเตท จาํกดั 
 

 มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัและให้สัตยาบนัการได้มาของเงินลงทุนในกิจการบริษทั 
พรอสเพอริต้ี อินดสัเตรียล เอสเตท จาํกดั เป็นจาํนวน 100% ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
 

 มีผูถื้อหุน้ทั้งหมด 119 ราย   รวมจาํนวนหุน้ได ้    912,918,492  หุน้  
 เห็นดว้ย  119  ราย   จาํนวน    912,918,492 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 ไม่เห็นดว้ย  0 ราย   จาํนวน                                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 งดออกเสียง    0 ราย  จาํนวน                                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         0.0000 
 

วาระที ่4.      พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ    (ถา้มี) 
                      เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอใหมี้การพจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้ขา้มาร่วมประชุม และปิดการประชุม เวลา  10.50  น.      

                                                                                            
                                                                                                   (นายสุกิจ   หวัง่หลี) 

ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม  ลงช่ือ 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 
 

ประวตัิกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 
 

นายสุกจิ  หวัง่หล ี
 

อาย ุ - 82   ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั -    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ   ปี 2545 - ปัจจุบนั 

การศึกษา - Mechanical Engineering, Leicester College, England 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 (April 7, 2004) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)      

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
 -  ประธานกรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมถงัโลหะไทย จาํกดั (มหาชน)  ปี 2553 - ปัจจุบนั 
 - รองประธานกรรมการ บริษทั ลอ็กเล่ย ์จาํกดั (มหาชน)  ปี 2525 - ปัจจุบนั 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
 - ประธานกรรมการ บริษทั พลูผล จาํกดั  ปี 2539 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ บริษทั รังสิตพลาซ่า จาํกดั  ปี 2539 - ปัจจุบนั 
 - ประธานกรรมการ บริษทั สยามมอดิฟายด ์สตาร์ช จาํกดั  ปี 2539 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ บริษทั สยามซานิทารีแวร์ จาํกดั  ปี 2527 - ปัจจุบนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -           ไม่มี 

การถือหุน้ในบริษทั - ไม่มี  

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั -     เขา้ร่วมประชุม   17   คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด    17    คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.       ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไม่มี 
2.      ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                             มี                                                          ไม่มี 
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            ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 

 

นายพงส์  สารสิน 
 

อาย ุ - 85      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการอิสระ และกรรมการ  ปี 2537 - ปัจจุบนั 

การศึกษา - B.S. in Business Administration, Boston Univ ersity, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - ไม่มี    

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
 - กรรมการ บริษทั ฝาจีบ จาํกดั (มหาชน)  ปี 2533 - ปัจจุบนั 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
 - กรรมการ บริษทั บางกอกกล๊าส จาํกดั  ปี 2536 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ บริษทั ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง จาํกดั  ปี 2534 - ปัจจุบนั 
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยนํ้าทิพย ์จาํกดั  ปี 2533 - ปัจจุบนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -           ไม่มี 

การถือหุน้ในบริษทั -  ไม่มี   

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั -      เขา้ร่วมประชุม   16   คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด   17   คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.      ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                               มี                                        ไม่มี  
2.      ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                               มี                                      ไม่มี 
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                                                   ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 
 

นายชาย  วนิิชบุตร 
 

อาย ุ -  38      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ              ปี 2550 - ปัจจุบนั 

การศึกษา - Business  Administration,  Boston  University, Massachusetts, U.S.A.  
 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) 64/2007 (July 20, 2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
 - กรรมการ บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
 - กรรมการ บริษทั อีโค อินดสัเทรียล เซอร์วิสเซส จาํกดั  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 3 จาํกดั  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 4 จาํกดั  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ บริษทั โรจนะเพาเวอร์ จาํกดั  ปี 2550 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  ปี 2547 - ปัจจุบนั 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -           บุตรชาย 

การถือหุน้ในบริษทั - ร้อยละ 7.53 จาํนวนหุน้ 103,107,437 หุน้ 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  17  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  17  คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.      ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 
2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                                มี                                                         ไม่มี 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 

นายมาซาฮารุ ทาเคดะ 
 

อาย ุ -  59      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ        ปี 2555 – ปัจจุบนั 
  (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 10/2555 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 มีมติอนุมติั
  แต่งตั้งนายมาซาฮารุ ทาเคดะ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั) 
 

การศึกษา - BA in Commerce, Doshisha University, Japan  
 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - ไม่มี 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
 - Senior Executive Officer, Sumikin Bussan Corporation ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - President, Industrial Supply&Infrastructure Company,  
  Sumikin Bussan Corporation ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - General Manager, New Project Promotion  Department, 
  Sumikin Bussan Corporation  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -         ไม่มี 
 
การถือหุน้ในบริษทั - ไม่มี 
 
จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  -  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  7  คร้ัง 
 
คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.      ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 
2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                                มี                                                         ไม่มี 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 

คุณสมบัตกิรรมการอสิระของบริษทั มดีงันี ้คอื 

 ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชาํระแลว้ของบริษทั, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 
โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งและกาํหนดคุณสมบติัอ่ืนตามท่ีสาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 
 

 ไม่มีส่วนร่วมบริหาร ไม่เป็นพนกังาน/ลูกจา้ง/ท่ีปรึกษา ท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ หรือเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมของ
บริษทั, บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัและช่วง 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง 
 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่ นอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือ
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัและ 2 
ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ งในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ, ท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย, ท่ีปรึกษาทางการเงิน, ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ หรือไม่มีความสัมพนัธทางการคา้/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลค่า
รายการตั้งแต่  20 ลา้นบาทข้ึนไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่า
กวา่ ทั้งน้ีในการพิจารณามูลคา่รายการใหร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการในคร้ังน้ีดว้ย 
 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           .                                                                   
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                                                                                                                                                       ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4 ) 
 

รายละเอยีดข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งกรรมการ จะใช้หลักการพิจารณาจาก
คุณสมบติั คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ และมีเวลาท่ีจะเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ
บริษทัโดยสมํ่าเสมอ เพื่อเสนอเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้จะเป็นผูเ้ลือกตั้ ง
กรรมการ 
 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมกรรมการและบาํเหน็จกรรมการ 
โดยจ่ายเป็นรายปี 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  ซ่ึ ง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ และ
สอดคลอ้งกบับทบาทและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2556  ได้
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี  2556  ไม่เกินปีละ  7,000,000  บาท เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั  ประจาํปี  2555  และใหน้าํเสนอเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2556 เพื่อพจิารณาขออนุมติัต่อไป 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 
ประจําปี 2556 
คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํการทบทวน และคดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจาก
คุณสมบติั ความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบญัชี ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี มีความเป็นอิสระและเป็นท่ียอมรับ
เช่ือถือได ้สาํหรับปี 2556 เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ บริษทั สหการสอบบญัชี จาํกดั โดย ดร.จรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6720 หรือ นางสาวปราณีย ์ผลงาม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4987 เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั 
โดยในปี 2556 กาํหนดค่าสอบบญัชี ไม่เกินปีละ 900,000 บาท และในปี 2555 ค่าสอบบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 810,000 บาท  
ซ่ึงเห็นวา่สมเหตุผลกบัคุณภาพ ปริมาณงานการตรวจสอบบญัชีของบริษทั 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
รวม อย่างไรก็ดีบริษทัมีนโยบายในการสํารองเงินทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน และจะนาํเงินส่วนท่ี
เหลือจากการสาํรองเงินทุนดงักล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั    
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                                                                                                               ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5  ) 
 

ข้อบังคบับริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

การออกหุ้น 
 ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั มีมูลค่าหุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งชาํระค่าหุน้เตม็มูลค่า 
   บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกู้ท่ีอาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพยอ่ื์นใดตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีหุน้บุริมสิทธิ (ถา้มี) จะให้แปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้โดยใหผู้ถื้อ
หุน้บุริมสิทธิยืน่คาํขอแปลงหุน้ตามแบบท่ีบริษทักาํหนดต่อบริษทั พร้อมกบัส่งมอบใบหุน้คืน 
 

 ขอ้ 5.  หุ้นของบริษทัจะถือโดยบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   
  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 
 ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใด
กไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้
มีการประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพื่อ
ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให ้ผูถื้อหุ้น
และนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมและ
โฆษณา  คาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสํานกังานใหญ่
ของบริษทันั้น เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั  
  สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่หรือสาํนกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
 

 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 
คน หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหก้าร
ประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และ
ใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์
ประชุม 
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        ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5 ) 

 

 

 ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
 

 ขอ้ 43. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพงึกระทาํมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบ

ปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุม   ก็ได ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีกฎหมาย
ว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด  
 หนงัสือมอบฉันทะน้ี จะตอ้งมอบใหป้ระธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

 ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับ
มอบแลว้แต่กรณี โดยถือวา่หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
 

 ขอ้ 41. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
  (ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญั  
  (ง) การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมี

วตัถุประสงคแ์บ่งกาํไรขาดทุนกนั 
  (จ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั การเพิ่ม หรือลดทุน การออกหุน้กู ้การ

ควบหรือเลิกบริษทั 
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 ขอ้ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  ความในวรรคแรก ใหใ้ชบ้งัคบัรวมตลอดถึงในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้บุคคลดงักล่าวดว้ย 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วธีิการเลอืกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระ 

 ขอ้ 16. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
  กรรมการของบริษทัอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทักไ็ด ้
 

 ขอ้ 17. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา และ 
  (1) บรรลุนิติภาวะ 
  (2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุกในความผดิก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระทาํโดยทุจริต 
  (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
      

 ขอ้ 18.    ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี            

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือว่าหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึงเสียง 
  (2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 
เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้น อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ขอ้ 24. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บาํเหน็จ และโบนสัหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะได้กาํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลง 
  ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทน และผลประโยชนอ่ื์นใดในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 
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การจ่ายเงินปันผล 
 ขอ้ 48. หา้มมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้แต่ละหุน้เท่าๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล
กาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์
รายวนัภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ดว้ย 
 

 ขอ้ 49. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
   นอกจากเงินสาํรองท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้งมติ เพ่ือจดัสรรเงิน
ไวเ้ป็นทุนสาํรองอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพือ่ดาํเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้
 

การบัญชี การเงนิ และการสอบบัญชี 
 ขอ้ 44. รอบปีบญัชีของบริษทั เร่ิมตน้ในวนัท่ี 1 มกราคม และส้ินสุดลงในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี 
 

 ขอ้ 45. บริษทัตอ้งจดัใหมี้การทาํและเกบ็รักษาบญัชีตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และตอ้ง
จดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
  

 ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สําเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 

 ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 

 ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชี มีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ในระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั ในการน้ีใหมี้อาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผู ้
ดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งใหช้ี้แจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัได ้
  

 ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชี
กาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพื่อช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้นให้บริษทัจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทั ท่ีผูถื้อหุน้จะพงึไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6 ) 

หลกัฐานสําหรับการเข้าร่วมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุน้ เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัข่ี บตัรประจาํตวัขา้ราชการ บตัรประจาํตวั

พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  ของผูรั้บมอบอาํนาจ 
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอาํนาจ และบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ 
2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย 
(ก) สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 90 วนั โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พร้อม

กบัสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม
นิติบุคคล 

(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือผูรั้บรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคลในหนงัสือ
มอบฉันทะ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

2.2 นิติบุคคลสัญชาติต่างประเทศ 
(ก) สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล พร้อม

กบัสาํเนาหนงัสือเดินทาง ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคล 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาหนงัสือเดินทาง ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม     

นิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุน้ เป็นผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบหนงัสือมอบอาํนาจให ้Custodian และแนบหลกัฐานของผูม้อบอาํนาจ และของ Custodian 
ตาม 2.2 (ข) รวมทั้งหนงัสือยนืยนัหรือสาํเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย  
                 ทั้งน้ี ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศตอ้ง
มีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
  ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 7.30 ถึง 10.00 น. ของวนัศกุร์ท่ี 26 เมษายน 2556 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7 ) 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอสิระทีบ่ริษทักาํหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 
 

นายพงษ์ศักดิ์  องัสุพนัธ์ุ 
 

อาย ุ - 74   ปี 
 

ท่ีอยู ่ - เลขท่ี 380 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 
 

ตาํแหน่งในบริษทั -    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        ปี 2542 – ปัจจุบนั 
 

การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand                            
 

การอบรมบทบาท - Director Accreditation Program (DAP) 10/2004 (March 22, 2004) 
หนา้ท่ีกรรมการ  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
     

ประสบการณ์การทาํงานกิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
     - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ที.ซี.เจ. เอเชีย จาํกดั (มหาชน)  
  ปี 2549 – ปัจจุบนั 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ยนิูมิต เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  
  ปี 2548 – ปัจจุบนั 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ศูนยบ์ริการเหลก็สยาม จาํกดั (มหาชน) 
  ปี 2542 – ปัจจุบนั 
 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร             -        ไม่มี 
 
 

การถือหุน้ในบริษทั -  ไม่มี 
 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม   15   คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด    17    คร้ัง 
และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั   - เขา้ร่วมประชุม    3    คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด     4     คร้ัง 
 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี         -    ไม่มี 
 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.       ประวติัการกระทาํความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไม่มี 
2.      ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                             มี                                                          ไม่มี 
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 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 
 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

 
 

เขียนท่ี……...............……………................................ 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2556 

 
(1) ขา้พเจา้..………………………………………...…..……...………..…….....สัญชาติ..….………………......

อยูบ่า้นเลขท่ี……................................ ถนน...................................................... ตาํบล/แขวง……....…………....................
อาํเภอ/เขต.…...….......................................จงัหวดั..............................……………รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)  
 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม....………………….…หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั..................….…………….หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................……….เสียง 
  หุน้บุริมสิทธิ.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................... เสียง 
 (3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) ............................................................................................................................อาย.ุ..............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................... รหสัไปรษณีย.์............................................หรือ 
 (2) ............................................................................................................................ อาย.ุ............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี....................................... ถนน..................................................... ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั.....................................................รหสัไปรษณีย.์...........................................หรือ 
 (3)    นายพงษศ์กัด์ิ    องัสุพนัธ์ุ   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        อาย ุ     74       ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี      380     หมู่ท่ี      2      ตาํบลบางเขน          อาํเภอเมืองนนทบุรี        จงัหวดันนทบุรี       รหสัไปรษณีย ์         11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม 
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

หนา้  1  ของจาํนวน  6  หนา้ 



  

 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 
 

  (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 
 วาระท่ี 2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2555    
  -เพื่อรับทราบ- 
      

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2555 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

  วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายสุกิจ หวัง่หลี 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายพงส์ สารสิน 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายชาย วินิชบุตร 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายมาซาฮารุ ทาเคดะ 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 
 

 หนา้  2  ของจาํนวน  6  หนา้ 



  

( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 
 

  วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2556   
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2556 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง   

 

  วาระท่ี 8. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ………………………….................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                            (…………………………………………….)        
   
                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                                            (…………………………………………….) 
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                               
                                                                                            (…………………………………………….) 
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                                            (…………………………………………….) 
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         ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

หนา้  4  ของจาํนวน  6  หนา้ 



  

           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 
 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

………………………………………………………… 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                            (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                              (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                   เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 
 

  วาระท่ี........................... เร่ือง   เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 
 
 

หนา้  6  ของจาํนวน  6  หนา้ 



  

( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

 

เขียนท่ี…….............…………….................................. 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2556 

(1)   ขา้พเจ้า..……………………………………...…..………...………..…….........................………………......
สํานกังานตั้งอยู่เลขท่ี…….............................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง……....…………...................
อาํเภอ/เขต.…...….......................................จงัหวดั.............................……………รหสัไปรษณีย.์........................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั..................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ...........................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 (2)   ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)  ............................................................................................................................. อาย.ุ.............................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง...................................................
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์...................................หรือ 
 (2)  ............................................................................................................................. อาย.ุ...........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี......................................ถนน........................................................ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์...................................หรือ 
 (3) นายพงษ์ศกัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ     กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ       อายุ     74      ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี    380     หมู่ท่ี       2     ตาํบลบางเขน        อาํเภอเมืองนนทบุรี       จงัหวดันนทบุรี      รหสัไปรษณีย ์               11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม 
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน วนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุน้สามญั.........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................เสียง 
    หุน้บุริมสิทธิ....................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................เสียง 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.............................................................เสียง 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 

  (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2555 

           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย.........เสียง ไม่เห็นดว้ย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระท่ี 2. รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2555  
  - เพื่อรับทราบ -      

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย.........เสียง ไม่เห็นดว้ย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2555 
                        (ก) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายสุกิจ หวัง่หลี 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายพงส์ สารสิน 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายชาย วินิชบุตร 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

   ช่ือกรรมการ  นายมาซาฮารุ ทาเคดะ 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 

 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2556 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2556 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

   วาระท่ี 8. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

 ลงช่ือ………………………….................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                            (……………………………………......…….)         
  

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                                            (……………………………………......…….)    
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                                            (……………………………………......…….)    
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                                             (……………………………………......…….)    
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  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 

หมายเหตุ 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้              
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  (2) หนงัสือยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม           
ชั้น 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

………………………………………………………… 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
                          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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วาระท่ี........................... เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง  ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                      เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง
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 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9 ) 

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี  
Request Form for Annual Report  

 
Please, full up the following if  you need an Annual  Report 2012 in copy and mail to us together with a copy of your I.D. 
card (without expired) with signature for General Shareholders or Juristic person’s documents for Shareholder of Juristic 
Persons. We will mail the Annual Report 2012 in copy to you. 
 

ถา้ท่านตอ้งการรูปเล่มของรายงานประจาํปี 2555 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างน้ีและสําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน     
(ซ่ึงยงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมเซ็นรับรองสาํเนาสาํหรับผูถื้อหุน้สามญั หรือเอกสารของนิติบุคคลสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล
และส่งกลบัมาท่ีบริษทั ทางบริษทัจะจดัส่งรายงานประจาํปี 2555 ใหท่้านต่อไป 
 

Shareholder’s name 
รายช่ือผูถื้อหุน้ 

  Mr. Mrs. Miss : 
 

Shareholder’s No. 
เลขท่ีผูถื้อหุน้ 

 Total Shares 
จาํนวนหุน้ 

 

Address 
ท่ีอยู ่

No. ............................,Moo …….......…, Road ………….................…, Soi ...............................,Tambon……………….. 
เลขท่ี .........................  หมู่ ........................ถนน .................................. ซอย ................................ตาํบล................................ 
Amphur : …………..…………….., Changwat : ………….…………………. , Post Code : …………….....……. 
อาํเภอ .....................................  จงัหวดั ................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
Tel : Home :  ........................................................... , Mobile Phone ……...………………..…………………… 
โทรศพัทบ์า้น ................................................... โทรศพัทมื์อถือ .......................................................... 
 
                                   Signature :  

 ลายเซ็น    :   …………………………………………. 
                                                             
                                           Date : 

วนัท่ี  : …………../…………../…………… 

นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................  
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                                            ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 
 

แผนทีต่ั้งสถานที่จัดประชุม 
 
 

 
 
 

ห้องบุษราคมั บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม 
เลขที ่1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท์ : 0-2718-2000 
โทรสาร : 0-2718-2002 

E-mail : atrium@amari.com 
Website : www.amari.com 
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