
  
 
 
 

 

 
 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 
บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. 

 
ณ หองบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2  โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ 

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป  
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   
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ที่  กม.048/2557 
 

       วันที่  24  มีนาคม  2557 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
 

เรียน ทานผูถือหุน 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
2. รายงานประจําป 2556  
3. ประวัติกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
4. รายละเอียดขอมูลที่เก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน 
5. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
6. หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
7. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
8. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  และ  แบบ ค.  
9. แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 
10. แบบฟอรมลงทะเบียน (โปรดนํามาแสดงในวันประชุม) 
11. แผนที่ต้ังสถานที่จัดประชุม 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  ครั้งที่ 1/2557  เมื่อวันที่     
28 กุมภาพันธ 2557 ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. 
ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทไดจัดสง
รายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังนําสงกระทรวงพาณิชยตามท่ีกฎหมาย
กําหนดไวเรียบรอยแลว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน
ตองจัดใหมีรายงานการประชุมผูถือหุน โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมน้ี และมีการเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัท  www.rojana.com  (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 

2.       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท  ในรอบป 2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริษัทตองจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 ปรากฎอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสงให
ผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2) 

 

บริษัท   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จํากัด  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
2034/115   ช้ัน 26  อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  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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 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2556 เพ่ือเสนอใหผูถือหุนรับทราบ  

   

3.     พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 วัตถุประสงคและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหบริษัท
ตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติงบการเงิน สําหรับป 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท สหการสอบ
บัญชี จํากัด  และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแลว  

 

4.    พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  

 วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลจาก
เงินกําไรเทาน้ัน และขอบังคับของบริษัท ขอ 48. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนได
เปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบใน
การประชุมคราวตอไป (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนอนุมัติงดจายเงิน
ปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2556 เน่ืองจากบริษัทจําเปนตองสํารองเงินทุนไวใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท ในภาวะความไมแนนอนของตลาดการเงิน และเหตุการณบานเมืองที่ไมปกติ 

 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งจายจากกําไรสะสมใหแกผูถือหุนของบริษัท จํานวนหุน 
1,426,284,995 หุน ในอัตราหุนละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 

 

5.    พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ    

 วัตถุประสงคและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 19 
กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และกรรมการที่
ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได การประชุมครั้งน้ีมีกรรมการท่ีตองออกตาม
วาระ จํานวน 3 ทาน คือ นายดิเรก วินิชบุตร, นายจิระพงษ วินิชบุตร และพลเอกภานุมาต สีวะรา (สิ่งที่สงมาดวย 
ลําดับที่ 3)  

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูถือหุนอนุมัติเลือกต้ังกรรมการ
แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

    (1) นายดิเรก  วินิชบุตร   กรรมการ 
    (2) นายจิระพงษ วินิชบุตร  กรรมการ 
    (3) พลเอกภานุมาต สีวะรา  กรรมการ 
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กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการท้ัง 3 ทาน เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ         
มีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการรวมกําหนดกลยุทธ และ
การดําเนินธุรกิจบริษัท และเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ 

  

6.      พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2557 

 วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 24 
กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน อันไดแก เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง บําเหน็จและโบนัสหรือ
ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่
ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลง”  (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรให เสนอตอผู ถือหุนอนุมั ติ
คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2557 ไมเกินปละ 7,000,000 บาท ซึ่งเทากับป 2556 

 

7.      พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 

วัตถุประสงคและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน 
แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป และเพ่ือใหบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักบรรษัท  
ภิบาลในเรื่องการแตงต้ังผูสอบบัญชี บริษัทควรใชผูสอบบัญชีที่เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทเปน
เวลาติดตอกันไมเกินกวา 5 ป (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4) 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 ดังน้ี 
 7.1 ช่ือผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดย 

นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
4054 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรูความสามารถ ประสบการณตรวจสอบบัญชี และมีความเปน
อิสระ 

        7.2 คาตรวจสอบบัญชี ในป 2557 กําหนดคาสอบบัญชีไมเกินปละ 810,000 บาท   
        7.3 ความสัมพันธกับบริษัท   ไมมีการถือหุนในบริษัท,  ไมมีสวนไดเสียกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
          

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษัท คัดเลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2557 มีรายช่ือ ดังน้ี  

  1. นายอธิพงศ  อธิพงศสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ  
  2. นายเสถียร   วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ 
  3. นายวิชัย    รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 
 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 ไมเกินปละ 810,000 บาท และใหเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

8.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 บริษัทไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 8.00 น. และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาในวันประชุม (สิ่งที่
สงมาดวย ลําดับที่ 10) และนําเอกสารและหลักฐานตามรายการท่ีระบุไว (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียน 
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ในวันประชุม  ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดไมสามารถที่จะเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่น 
(สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8) หรือบุคคลดังตอไปน้ี คือ นายพงษศักด์ิ อังสุพันธุ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7) โดยขอความรวมมือจากทาน
กรุณากรอกขอความครบถวนสมบูรณในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบ พรอมลงลายมือช่ือใหเรียบรอยสงมาที่ นาง
วิไล เปลงวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 2034/115 ช้ัน 26 อาคารอิตัลไทย 
ทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 เพ่ือให
เจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหเรียบรอย ถูกตอง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผูถือหุน โดย
จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจะ
ดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนตามขอบังคับบริษัท (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5) และแนบแผนท่ีต้ังโรงแรมเอเทรียม 
กรุงเทพ ที่ใชในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 11) 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                                                          
                   (นายจิระพงษ วินิชบุตร) 
                       กรรมการผูจัดการ 
 
 
 

หมายเหตุ 1. บริษัทกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2557 (Record  
Date) ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 
มีนาคม 2557 

 2. บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ถือหุน  ประจําป  2557 ฉบับน้ี  พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท (www.rojana.com) 

 3. บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2556 ในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2) 
ซึ่งไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงาน
ประจําปในแบบรูปเลม สามารถกรอกแบบฟอรมขอรับรายงานประจําป (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 9) และ
สงกลับมาที่บริษัท โดยจะจัดสงรายงานประจําป 2556 ใหทานตอไป 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
ของ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
………………………………. 

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 
1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 

นายสุกิจ    หว่ังหลี   ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 
 

มีผู ถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมรวม 219 ราย นับจํานวนหุนได 
1,052,363,969 หุน หรือรอยละ 73.96 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จํานวน 1,422,877,973 หุน ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท  กลาวแนะนํากรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีเขารวมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ 

 

1. กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม จํานวน 9 ทาน ดังน้ี 
 (1) นายสุกิจ หว่ังหลี ประธานกรรมการ  
 (2) นายดิเรก วินิชบุตร ประธานเจาหนาที่บริหาร  
 (3) นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการผูจัดการ  
 (4) นายพงษศักด์ิ อังสุพันธุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 (5) นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ 
 (6) นายชาย  วินิชบุตร กรรมการ 
 (7) นายยาซูชิ ทาเคซาวา กรรมการ 
 (8) พลเอกภานุมาต  สีวะรา กรรมการ 
 (9) นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการตรวจสอบ 
 

การประชุมครั้งน้ีมีกรรมการบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน คือ นายพงส สารสิน และนายมาซาฮารุ 
ทาเคดะ เน่ืองจากทานติดภารกิจสําคัญ 

  

2. ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 
 (1) นายวิทยา เล่ืองลือยศ ผูจัดการทั่วไปอาวุโส 

 

3. เลขานุการคณะกรรมการ  
 (1) นางวิไล เปลงวิทยา เลขานุการบริษัท 
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บริษัท   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จํากัด  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
2034/115   ช้ัน 26  อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  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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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 
 4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
     การลงคะแนนเสียงแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุน
เห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  หากมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหทําเคร่ืองหมายตามความ
ประสงคของทานลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให พรอมกับลงลายมือช่ือในบัตร และชูมือขึ้น เจาหนาที่ของบริษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนน  โดยถือวา หน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง   
  สําหรับวาระปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพ่ือ
รับทราบ ไมมีการลงมติ  
  ทั้งน้ี การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูที่เขารวมประชุม โดยสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระน้ันๆ
สวนกรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะ ใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของ
ทานผูถือหุนน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการลง
มติตามวาระไวแลว 
  และหากผูถือหุนทานใดประสงคที่จะออกจากหองประชุม โดยไมเขารวมประชุมผูถือหุนอีกตอไป กรุณาแจง
กับเจาหนาที่ของบริษัททางดานจุดโตะลงทะเบียน เพ่ือจะไดหักจํานวนหุนของผูถือหุนออกในวาระน้ัน 
 

  ประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี.- 
 

วาระท่ี 1.        พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2555  เม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม 2555 
 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 8  สิงหาคม  2555  

 

                        มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 
2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 219 ราย   รวมจํานวนหุนได    1,052,363,969  หุน  
 เห็นดวย  217  ราย   จํานวน                     1,048,963,969 เสียง  คิดเปนรอยละ       99.6769       
 ไมเห็นดวย      0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง      2 ราย  จํานวน                            3,400,000 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.3231 

 

วาระท่ี 2.     รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2555 
                        ประธานมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูแถลงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ที่
ปรากฎอยูในรายงานประจําป 2555 ใหผูถือหุนรับทราบ 

 กรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุมวา จากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญในปลายป 2554 ที่ผานมา ทําให
โรงงานที่ต้ังอยูภายในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมท้ังโรงงานผลิตกระแสไฟฟาของบริษัท 
โรจนะเพาเวอร จํากัด สงผลใหผูประกอบการไดรับความเสียหายหยุดประกอบกิจการชั่วคราว เพื่อทําการซอมแซมและ
ฟนฟูกิจการ พรอมกันนี้ บริษัทไดเล็งเห็นถึงมาตรการการปองกันนํ้าทวมบริเวณรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งมีระยะทางรวม             
77   กิโลเมตร   น่ันคือการสรางเขื่อนปองกันนํ้าทวม    ลักษณะของเขื่อนจะใชคันดินเดิมที่มีอยู   และเสริมดวยกําแพงก้ันนํ้า 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 
คอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Sheet Pile) ใชเงินลงทุนกวา 2,000 ลานบาท ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะสรางความมั่นใจใน
มาตรการปองกันนํ้าทวมในพ้ืนที่โครงการท่ีมีประสิทธิภาพใหแกผูประกอบการสวนใหญ ประกอบกับแนวโนมความ
ตองการของลูกคาซึ่งมีความสนใจที่จะต้ังฐานการผลิตที่ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยมากขึ้น ในไตรมาสที่ 3/2555 
บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการดําเนินนโยบายขยายโครงการธุรกิจออกไปในภูมิภาคน้ี จํานวน 2 แหง คือ 1. บริษัท สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง บนเน้ือที่กวา 
1,200 ไร และ 2. บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยในอําเภอศรีมหา
โพธิ จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่กวา 4,000 ไร โดยโครงการท้ังสองแหงไดรับการตอบรับท่ีดีมากจากลูกคา และเน่ืองจาก
โรงผลิตไฟฟาของบริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยถูกนํ้าทวมจากเหตุอุทกภัย ซึ่งตองใชระยะเวลาในการ
ซอมแซมและฟนฟูเปนระยะเวลาประมาณ 1 ป คาดวาจะสามารถเปดดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาไดภายในไตรมาสแรก
ของป 2556 

 ในป 2555 โครงสรางรายไดหลักของบริษัทคือ รายไดจากการขายที่ดิน โดยบริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 
1,193.85 ลานบาท มาจากการรับรูรายไดจากการขายท่ีดินตามการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวเปนจํานวนมาก และ
บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด ไดมีการบันทึกรายรับชดเชยจากการประกันธุรกิจหยุดชะงัก  

 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2555 
 

วาระท่ี 3.         พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2555 
 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่
ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท สหการสอบบัญชี จํากัด และผานการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบบริษัทแลว 
 เลขานุการบริษัทแจงตอที่ประชุมวา ในระหวางวาระที่ 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมจํานวน 15 ราย ถือหุน
รวม 469,686 หุน 
   

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  234  ราย   จํานวน                      1,052,833,655 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000       
 ไมเห็นดวย      0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

 
 

วาระท่ี 4.        พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2555 

 ประธานมอบหมายใหกรรมการผูจัดการแถลงตอที่ประชุม เรื่องการจายเงินปนผลของบริษัท สําหรับผลการ
ดําเนินงานในรอบป 2555 ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.30 บาท จํานวน 1,422,877,973 หุน ซึ่งเปนการจายจาก
ผลกําไรสุทธิของป 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 
 บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2556 และให
รวบรวมรายช่ือตามาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุน ในวันที่ 10 เมษายน 2556 
 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล ประจําป 2555 
  

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผู
ถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  232  ราย   จํานวน                      1,049,433,655 เสียง  คิดเปนรอยละ       99.6771       
 ไมเห็นดวย      2 ราย   จํานวน                             3,400,000 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.3229 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

 

วาระท่ี 5.        พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
                 เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 19  กําหนดวาในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน  1  ใน  3 หรือจํานวนใกลที่สุดกับสวน  1 ใน  3  และกรรมการท่ีออก 
ตามวาระน้ันอาจไดรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ในการประชุมครั้งน้ีมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน   
4   ทาน  คือ  นายสุกิจ หว่ังหลี, นายพงส สารสิน, นายชาย วินิชบุตร และนายมาซาฮารุ ทาเคดะ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556 ที่ผานมา ไดพิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 4 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ
หน่ึง 

ประธานเสนอขอใหผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล   

 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 4  
ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการท้ัง 4 ทาน เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ 
มีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ ตลอดจนใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอธุรกิจของบริษัทที่ผาน
มาไดเปนอยางดี และเขาประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

                     

1) นายสุกิจ หวั่งหลี   

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  234  ราย   จํานวน                      1,052,833,655 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000       
 ไมเห็นดวย      0 ราย   จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
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                 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

2) นายพงส  สารสิน    

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  234  ราย   จํานวน                      1,052,833,655 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000       
 ไมเห็นดวย      0 ราย   จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

  

3) นายชาย  วินิชบุตร   

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  234  ราย   จํานวน                      1,052,833,655 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000       
 ไมเห็นดวย      0 ราย   จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 

4) นายมาซาฮารุ  ทาเคดะ   

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  227  ราย   จํานวน                      1,048,974,355 เสียง  คิดเปนรอยละ       99.6334       
 ไมเห็นดวย      7 ราย   จํานวน                             3,859,300 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.3666 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

 

วาระท่ี 6.        พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2556 
                 เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 24 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทน อันไดแก เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บําเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู
ถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลง  

 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2556 ไมเกินปละ 
7,000,000 บาท  ซึ่งเทากับป  2555  
 

 มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท  ประจําป  2556 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  234  ราย   จํานวน                      1,052,833,655 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000       
 ไมเห็นดวย      0 ราย   จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

    

วาระท่ี 7.        พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556  
เลขานุการบริษทัไดรายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของ

บริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 ดังน้ี  
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                                   ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 
 7.1  ช่ือผูสอบบัญชี   คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี คือ บริษัท สหการสอบบัญชี จํากัด 
โดยดร.จรรยาภรณ เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  6720  หรือ นางสาวปราณีย ผลงาม ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4987 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรูความสามารถในมาตรฐานการบัญชี และมีความเปน
อิสระ 
                7.2   คาตรวจสอบบัญชี  ในป  2556  กําหนดคาสอบบัญชีไมเกินปละ  900,000  บาท และในป  2555 คาสอบ
บัญชี เปนจํานวนเงิน  810,000  บาท       

       7.3   ความสัมพันธกับบริษัท  ไมมีการถือหุนในบริษัท,   ไมมีสวนไดเสียกับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ 
 

 7.4  จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ดร.จรรยาภรณ เตชะมนตรีกุล เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 6720 จากบริษัท สหการสอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป 2555  

 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 
2556 
   

                    มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง ดร.จรรยาภรณ เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
6720 หรือ นางสาวปราณีย ผลงาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4987 แหงบริษัท สหการสอบบัญชี จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี  ประจําป 2556 ไมเกินปละ 900,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  
 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 234 ราย   รวมจํานวนหุนได     1,052,833,655  หุน  
 เห็นดวย  234  ราย   จํานวน                      1,052,833,655 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000       
 ไมเห็นดวย      0 ราย   จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง      0 ราย  จํานวน                                           0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 

วาระท่ี 8.      พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ    (ถามี) 
                      เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา  

 

ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ใหความไววางใจคณะกรรมการบริษัท และไดสละเวลามาเขารวมประชุม 

 

ปดการประชุมเวลา  11.10  น. 

                                                                                            
                                                                                                   (นายสุกิจ   หว่ังหลี) 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ ประธานที่ประชุม  ลงช่ือ 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 
 

ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
 

นายดิเรก  วินิชบุตร 
 

อายุ - 71   ป 

ตําแหนงในบริษัท -    กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม      ป 2531 - ปจจุบัน 

การศึกษา - Diploma : International Business, London School of Foreign Trade, England 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) class 62/2007 (April 27, 2007) 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน      - ไมมี  
  

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน    
 - กรรมการ   บริษัท บางกอก ออฟฟศ 3 จํากัด ป 2556 - ปจจุบัน 
 - ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จํากัด  ป 2555 - ปจจุบัน 
 - ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด  ป 2555 - ปจจุบัน 
 - ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด  ป 2552 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   บริษัท ซูมิโซ (ไทยแลนด) จํากัด ป 2552 – ปจจุบัน 

- ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  
  บริษัท โรจนะ พร็อพเพอรต้ี จํากัด ป 2546 – ปจจุบัน 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด ป 2545 – ปจจุบัน 

- ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท จํากัด ป 2540 – ปจจุบัน 

- กรรมการ  บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวช่ัน เซ็นเตอร จํากัด ป 2533 – ปจจุบัน 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร          -           บิดา, พ่ีชาย 

การถือหุนในบริษัท - รอยละ 18.52 จํานวนหุน 265,099,834 หุน  
  (รวมคูสมรส รอยละ 0.70 จํานวนหุน 10,037,232 หุน) 
 

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท -     เขารวมประชุม   11   ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด    11    ครั้ง 

คุณสมบัติตองหาม 
1.       ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไมมี 
2.      ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
                             มี                                                          ไมมี 
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            ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 

 

นายจิระพงษ  วินิชบตุร 
 

อายุ - 63      ป 

ตําแหนงในบริษัท - กรรมการ กรรมการผูจัดการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม  ป 2536 - ปจจุบัน 

การศึกษา - MBA (International Business),George Washington University, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) class 35/2005 (April 1, 2005) 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)       

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน     
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ป 2546 - ปจจุบัน 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน     
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จํากัด  ป 2555 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด  ป 2555 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูจัดการ บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด  ป 2552 – ปจจุบัน 

- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ออปอเรช่ันนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป จํากัด ป 2545 – ปจจุบัน 

- กรรมการผูจัดการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเมนท จํากัด  ป 2540 – ปจจุบัน 

- กรรมการผูจัดการ บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด ป 2539 – ปจจุบัน 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร          -           นองชาย 

การถือหุนในบริษัท -  รอยละ 1.57 จํานวนหุน 22,423,829 หุน   

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท -      เขารวมประชุม   11   ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด   11   ครั้ง 

คุณสมบัติตองหาม 
1.      ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
                               มี                                        ไมมี  
2.      ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
                               มี                                      ไมมี 
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                                                   ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 
 

พลเอกภานุมาต สีวะรา 
 

อายุ -  61      ป 

ตําแหนงในบริษัท - กรรมการอิสระ              ป 2555 - ปจจุบัน 

การศึกษา - ปริญญาโท M.S.Statistics (Cornell University, U.S.A.) 
- ปริญญาตรี B.S.Mathematics (The Citadel, U.S.A.) 

  

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) class 84/2010  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน     
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท อินเตอรล้ิงค คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  ป 2553 - ปจจุบัน 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน   - ไมมี  
  

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร          -           ไมมี 

การถือหุนในบริษัท - ไมมี 

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เขารวมประชุม  10  ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด  11  ครั้ง 

คุณสมบัติตองหาม 
1.      ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไมมี 
2.     ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
                                มี                                                         ไมมี 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีดงันี ้คือ 

 ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนชําระแลวของบริษัท, บริษัทยอย, บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
โดยใหนับรวมหุนที่ถือ โดยผูที่เก่ียวของและกําหนดคุณสมบัติอื่นตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
 

 ไมมีสวนรวมบริหาร ไมเปนพนักงาน/ลูกจาง/ที่ปรึกษา ที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปนผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท, บริษัทยอย และบริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและชวง 2 ป กอนไดรับการแตงต้ัง 
 

 ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ี นอง และบุตร 
รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 
 

 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท, บริษัทยอย, บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบันและ 2 
ปกอนไดรับการแตงต้ังในลักษณะของการใหบริการทางวิชาชีพ เชน ผูสอบบัญชี ผูใหบริการทางวิชาชีพ, ที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงิน, ผูประเมินราคาทรัพยสิน เปนตน หรือไมมีความสัมพันธทางการคา/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลคา
รายการต้ังแต  20 ลานบาทขึ้นไป หรือต้ังแตรอยละ 3 ของมูลคาทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แลวแตจํานวนใดจะตํ่า
กวา ทั้งน้ีในการพิจารณามูลคารายการใหรวมรายการท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 6 เดือน กอนวันที่มีการทํารายการในครั้งน้ีดวย 
 

 ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่ง
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 

 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระได 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           .                                                                   
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                                                                                                                                                       ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4 ) 
 

รายละเอียดขอมูลท่ีเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังกรรมการ จะใชหลักการพิจารณาจาก
คุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรูความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ และมีเวลาที่จะเขารวมประชุมกับคณะกรรมการ
บริษัทโดยสมํ่าเสมอ เพ่ือเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะเปนผูเลือกต้ัง
กรรมการ 
 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยคาเบี้ยประชุมกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 
โดยจายเปนรายป 
 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทนกรรมการ กําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอย างชัดเจนและโปรงใส  ซึ่ ง
คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และ
สอดคลองกับบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ได
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2557 ไมเกินปละ 7,000,000 บาท เทากับคาตอบแทนกรรมการ
บริษัท ประจําป 2556 และใหนําเสนอเขาที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติตอไป 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ตอการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
ประจําป 2557 
คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการทบทวน และคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติ ความรูความสามารถในมาตรฐานการบัญชี ประสบการณตรวจสอบบัญชี มีความเปนอิสระประกอบกับไมมี
ความสัมพันธใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 2557 เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดย 
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 และ/หรือ นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท 
โดยในป 2557 กําหนดคาสอบบัญชี ไมเกินปละ 810,000 บาท ซึ่งเห็นวาสมเหตุผลกับปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีของ
บรษิัท และจํานวนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน 
 

นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวม อยางไรก็ดีบริษัทมีนโยบายในการสํารองเงินทุนเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และจะนําเงินสวนที่
เหลือจากการสํารองเงินทุนดังกลาวมาพิจารณาในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท    
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ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

การออกหุน 
 ขอ 4.  หุนของบริษัทเปนหุนสามัญ มีมูลคาหุนละเทาๆ กัน และตองชําระคาหุนเต็มมูลคา 
   บริษัทอาจออกหุนบุริมสิทธิ หุนกู หุนกูที่อาจจะแปลงสภาพเปนหุนสามัญ และหลักทรัพยอื่นใดตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในกรณีหุนบุริมสิทธิ (ถามี) จะใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญได โดยใหผูถือ
หุนบุริมสิทธิยื่นคําขอแปลงหุนตามแบบท่ีบริษัทกําหนดตอบริษัท พรอมกับสงมอบใบหุนคืน 
 

 ขอ 5.  หุนของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงไดไมเกินกวารอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   
  

การประชุมผูถือหุน 
 ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนได ไมนอยกวา 1 
ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา  1 ใน 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดให
มีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรบัหนังสือจากผูถือหุน 
 

 ขอ 36. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอ เพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงให ผูถือหุน
และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบไมนอยกวา  7 วัน กอนวันประชุมและ
โฆษณา  คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญ
ของบริษัทน้ัน เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
  สถานที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนน้ันตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา 
หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังสาํนักงานใหญ 
 

 ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 
คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา  1 ใน  3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว ถึง 1 ช่ัวโมงจํานวนผูถือหุนซึ่งมา
เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ ใหการ
ประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และ
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา  7 วัน กอนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองค
ประชุม 



-18- 
 

        ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 

 

 

 ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม  
 

 ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบ

ปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน 
(6) กิจการอื่นๆ 

 

การมอบฉันทะเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

 ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุม   ก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือช่ือของผูถือหุนที่มอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบท่ีกฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจํากัดกําหนด  
 หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกําหนด ณ สถานที่ประชุมกอน
ผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

 ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับ
มอบแลวแตกรณี โดยถือวาหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง 
 

 ขอ 41. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
  (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  
  (ง) การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วัตถุประสงคแบงกําไรขาดทุนกัน 
  (จ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ การเพ่ิม หรือลดทุน การออกหุนกู การ

ควบหรือเลิกบริษัท 
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 ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
  ความในวรรคแรก ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนบุคคลดังกลาวดวย 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 

 ขอ 16. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
  กรรมการของบริษัทอาจเลือกต้ังจากบุคคลภายนอก ซึ่งมิใชผูถือหุนของบริษัทก็ได 
 

 ขอ 17. กรรมการตองเปนบุคคลธรรมดา และ 
  (1) บรรลุนิติภาวะ 
  (2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (3) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดก่ียวกับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต 
  (4) ไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐ ฐานทุจริตตอ
หนาที่ 
      

 ขอ 18.    ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี            

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึงเสียง 
  (2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 
เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
  (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา หากมีคะแนนเสียงเทากัน
เกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 

 ขอ 19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตาม
วาระน้ัน อาจไดรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
 

การจายคาตอบแทนกรรมการ 
 ขอ 24. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอันไดแก เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง บําเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชนตอบ
แทนในลักษณะใดๆ ตามท่ีที่ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ
เปล่ียนแปลง 
  ความในวรรคแรก ไมกระทบถึงสิทธิของกรรมการท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทในอันที่จะไดรับ
คาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใดในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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  ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
   

การจายเงินปนผล 
 ขอ 48. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
หามมิใหจายเงินปนผล 
  เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนแตละหุนเทาๆ กัน 
  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเม่ือเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
  การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ ลงมติ
แลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ัน ในหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทย เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน ดวย 
 

 ขอ 49. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึง ไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
   นอกจากเงินสํารองที่ไดระบุไวแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหลงมติ เพ่ือจัดสรรเงิน
ไวเปนทุนสํารองอยางอื่นตามที่เห็นสมควร เพ่ือดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 
 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 
 ขอ 44. รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
 

 ขอ 45. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน และตอง
จัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหน่ึงในรอบ 12 เดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท 
  

 ขอ 46. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
 

 ขอ 47. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 

 ขอ 50. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
 

 ขอ 51. ผูสอบบัญชี มีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใด ที่เก่ียวกับรายไดรายจาย ตลอดจน
ทรัพยสินและหน้ีสินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการน้ีใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง ผู
ดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ
ดําเนินกิจการของบริษัทได 
  

 ขอ 52. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบริษัท ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6 ) 

หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ 
2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบคุคลสัญชาติไทย 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอม

กับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
นิติบุคคล 

(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือผูรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 90 วัน และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลในหนังสือ
มอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบ
ฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พรอม

กับสําเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคล 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม     

นิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 

ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล
หุน เปนผูมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจให Custodian และแนบหลักฐานของผูมอบอํานาจ และของ Custodian 
ตาม 2.2 (ข) รวมท้ังหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดวย  
                 ทั้งน้ี ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศตอง
มีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับลิค 
  ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาในวันประชุม ซึ่งสามารถ
ลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมไดต้ังแตเวลา 8.00 ถึง 10.00 น. ของวัน
พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7 ) 

ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 

นายพงษศักดิ์  อังสุพันธุ 
 

อายุ - 75   ป 
 

ที่อยู - เลขท่ี 380 หมูที่ 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
 

ตําแหนงในบริษัท -    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        ป 2542 – ปจจุบัน 
 

การศึกษา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  Master of Commerce, University of Canterbury, New Zealand                            
 

การอบรมบทบาท - Director Accreditation Program (DAP) class 10/2004 (March 22, 2004) 
หนาที่กรรมการ  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
     

ประสบการณการทํางานกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน 
     - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.ซี.เจ. เอเชีย จํากัด (มหาชน)  
  ป 2549 – ปจจุบนั 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)  
  ป 2548 – ปจจุบัน 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน) 
  ป 2542 – ปจจุบัน 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร             -        ไมมี 
 
 

การถือหุนในบริษัท -  ไมมี 
 

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เขารวมประชุม    9    ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด    11    ครั้ง 
และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท   - เขารวมประชุม    4    ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด     4     ครั้ง 
 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี         -    ไมมี 
 

คุณสมบัติตองหาม 
1.       ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไมมี 
2.      ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
                             มี                                                          ไมมี 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 

หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

 
 

เขียนที่……...............……………................................ 
วันที่......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2557 

 
(1) ขาพเจา..………………………………………...…..……...………..…….....สัญชาติ..….………………......

อยูบานเลขท่ี……................................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง……....…………....................
อําเภอ/เขต.…...….......................................จังหวัด..............................……………รหัสไปรษณีย........................................... 
 (2) เปนผูถือหุนของ   บริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม....………………….…หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................เสียง ดังน้ี 
 หุนสามัญ..................….…………….หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................……….เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ.......................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..................................... เสียง 
 (3)   ขอมอบฉันทะให 
 (1) ............................................................................................................................อายุ...............................ป           
อยูบานเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย.............................................หรือ 
 (2) ............................................................................................................................ อายุ.............................ป           
อยูบานเลขท่ี....................................... ถนน..................................................... ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย............................................หรือ 
 (3)    นายพงษศักด์ิ    อังสุพันธุ   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        อายุ      75       ป         
อยูบานเลขท่ี      380     หมูที่      2      ตําบลบางเขน          อําเภอเมืองนนทบุรี        จังหวัดนนทบุรี       รหัสไปรษณีย          11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ       
ผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ 
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน วัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 

  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี      
  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 
 วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2556    
  -เพ่ือรับทราบ- 
      

  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

  วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

  วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
                        (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายดิเรก วินิชบุตร 

                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายจิระพงษ วินิชบุตร 

                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  พลเอกภานุมาต สีวะรา 

                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 

  วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2557   
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง   

 

  วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 ลงช่ือ………………………….................................ผูมอบฉันทะ 
   (…………………………………………….)        
   
                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
   (…………………………………………….) 
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                               
   (…………………………………………….) 
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
  (…………………………………………….) 
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         ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ  หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 
โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย 
 

………………………………………………………… 
 
 วาระที่........................... เรื่อง....................................................................................................... 
                          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง....................................................................................................... 
                           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                   เหน็ดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 

  วาระที่........................... เรื่อง   เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 

หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

 

เขียนที่…….............…………….................................. 
วันที่......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2557 

(1)   ขาพเจา..……………………………………...…..………...………..…….........................………………......
สํานักงานต้ังอยูเลขที่…….............................ถนน..................................................ตําบล/แขวง……....…………...................
อําเภอ/เขต.…...….......................................จังหวัด.............................……………รหัสไปรษณีย............................................ 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..........................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................................เสียง ดังน้ี 
 หุนสามัญ................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................................................เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ...........................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................................................เสียง 
 (2)   ขอมอบฉันทะให 
 (1)  ............................................................................................................................. อายุ..............................ป 
อยูบานเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย....................................หรือ 
 (2)  ............................................................................................................................. อายุ............................ป 
อยูบานเลขท่ี......................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย....................................หรือ 
 (3) นายพงษศักด์ิ  อังสุพันธุ     กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ       อายุ     75      ป         
อยูบานเลขท่ี    380     หมูที่       2     ตําบลบางเขน        อําเภอเมืองนนทบุรี       จังหวัดนนทบุรี          รหัสไปรษณีย            11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ       
ผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ 
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน วัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
   มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวน คือ 
    หุนสามัญ.........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................เสียง 
    หุนบุริมสิทธิ....................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................เสียง 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.............................................................เสียง 
 
 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
 

  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี      
  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

           (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย.........เสียง ไมเห็นดวย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2556  
  - เพ่ือรับทราบ -      

  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย.........เสียง ไมเห็นดวย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
                        (ก) (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายดิเรก วินิชบุตร 

                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายจิระพงษ วินิชบุตร 

                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   ช่ือกรรมการ  พลเอกภานุมาต สีวะรา 

                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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  ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 

 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2557 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2557 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

   วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
                        (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 

 ลงช่ือ………………………….................................ผูมอบฉันทะ 
                                                                                            (……………………………………......…….)         
  

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
                                                                                            (……………………………………......…….)    
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
                                                                                            (……………………………………......…….)    
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
                                                                                             (……………………………………......…….)    
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หมายเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให               
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2.  หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
  (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  (2) หนังสือยืนยนัวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
3.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม           
ช้ัน 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ  เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือที่จะพึง
เล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย 
 

………………………………………………………… 
 
 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

 

หนา  5  ของจํานวน  6  หนา 



 
วาระที่........................... เรื่อง เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                   เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง  ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                      เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง

หนา  6  ของจํานวน  6  หนา 

( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8 ) 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 9 ) 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป  
Request Form for Annual Report  

 
Please, full up the following if  you need an Annual  Report 2013 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 2013 in copy to you. 
 

ถาทานตองการรูปเลมของรายงานประจําป 2556 กรุณากรอกแบบฟอรมดานลางน้ีและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     
(ซึ่งยังไมหมดอายุ) พรอมเซ็นรับรองสําเนาสําหรับผูถือหุนสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสําหรับผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
และสงกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดสงรายงานประจําป 2556 ใหทานตอไป 
 

Shareholder’s name 
รายช่ือผูถือหุน 

  Mr. Mrs. Miss : 
 

Shareholder’s No. 
เลขท่ีผูถือหุน 

 Total Shares 
จํานวนหุน 

 

Address 
ที่อยู 

No. ............................,Moo …….......…, Road ………….................…, Soi ...............................,Tambon……………….. 
เลขท่ี .........................  หมู ........................ถนน .................................. ซอย ................................ตําบล................................ 
Amphur : …………..…………….., Changwat : ………….…………………. , Post Code : …………….....……. 
อําเภอ .....................................  จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
Tel : Home :  ........................................................... , Mobile Phone ……...………………..…………………… 
โทรศัพทบาน ................................................... โทรศัพทมือถือ .......................................................... 
 
                                   Signature :  

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

วันที่  :  …………../…………../…………… 

นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................  
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                                                        ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 11 ) 
 

แผนท่ีตัง้สถานท่ีจัดประชุม 
 

 

 

 
 

หองบุษราคัม บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมเอเทรียม กรุงเทพ 
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท : 0-2718-2000 
โทรสาร : 0-2718-2001 

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

   


