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บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. 
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ที่  กม.180/2555 
       วันที่  12  กรกฎาคม  2555 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 

เรียน ทานผูถือหุน 

สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 2. ขอบังคับบริษัทในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

3. หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
4. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน 
5. หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  และ  แบบ ค.  
6. แผนที่ต้ังสถานที่จัดประชุม 
 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  ครั้งที่ 8/2555  เมื่อวันที่     
6 กรกฎาคม 2555 ไดมีมติใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.               
ณ หองแกรนดลิลล่ี ช้ันแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 

 วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยมีสําเนารายงาน
การประชุมตามที่แนบมาพรอมน้ี และมีการเผยแพรผานทางเว็บไซตของบรษิัท  www.rojana.com  (สิ่งที่สงมาดวย 
ลําดับที่ 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

 

2.       พิจารณาอนุมัติการไดมาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จํากัด 

 วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดลงทุนในจํานวนเงิน 443.73 ลานบาท ในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวก
แดง จํากัด เพ่ือสนับสนุนธรุกิจของบริษทั และขยายโอกาสการทําธุรกิจในพ้ืนทีภ่าคตะวันออก และใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) การซื้อหรอืรับโอนกิจการของบริษทัอื่นหรอื
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษทั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

  

 3.       พิจารณาอนุมัติการไดมาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท พรอสเพอริต้ี อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  บริษัทไดลงทุนในจํานวนเงิน 833.50 ลานบาท ในกิจการบริษัท พรอสเพอริต้ี อินดัสเตรียล 
เอสเตท จํากัด เพ่ือสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และขยายโอกาสการทําธุรกิจในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี และใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 107 (2) (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือ
บริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 

บริษัท   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จํากัด  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
32/32   อาคารซิโน - ไทย  ทาวเวอร  ชั้น  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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 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ตอไป        

    

4.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

 บริษัทจะเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 8.00 น. และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนําเอกสารและหลักฐานตามรายการท่ีระบุไว (สิ่งที่สงมาดวย 
ลําดับที่ 3)   มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดไมสามารถที่จะเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งผู
ถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่น (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5) หรือบุคคลดังตอไปน้ี คือ นายพงษศักด์ิ อังสุพันธุ กรรมการ
อิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 
4) โดยขอความรวมมือจากทานกรุณากรอกขอความครบถวนสมบูรณในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมน้ี  
พรอมทั้งลงช่ือเรียบรอยสงมาที่ นางวิไล เปลงวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 32/32 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร ช้ัน 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เพ่ือใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหเรียบรอย ถูกตอง และทันเวลา
ที่เริ่มการประชุมผูถือหุน โดยบริษัทไดจัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มา
ประชุมวิสามัญผูถือหุน และบริษัทจะดําเนินการประชุมวิสามัญผูถือหุนตามขอบังคับบริษัท (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2) 
   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                          
                   (นายจิระพงษ วินิชบุตร) 
                       กรรมการผูจัดการ 
 
 
หมายเหตุ 1. บริษัทกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพ่ือมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน    

ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 
 

 2. บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู ถือหุน ครั้งที่  1/2555 ฉบับน้ี  พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท (www.rojana.com) 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
ของ 

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

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ หองกรุงศรีอยุธยา 1 ช้ัน 3 โรงแรมกรุงศรีริเวอร เลขที่ 27/2 
หมู 11 ถนนโรจนะ ตําบลกระมัง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

นายสุกิจ    หว่ังหลี     ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 
 

มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมรวม  97 ราย  นับจํานวนหุนได  865,758,825 
หุน  หรือรอยละ  74.59  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  จํานวน  1,160,763,375  หุน  ครบเปนองคประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัท 

 

เลขานุการบริษัท  กลาวแนะนํากรรมการบริษัทและผูบริหารท่ีเขารวมประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน คือ 

 

1. กรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม จํานวน  10  ทาน  ดังน้ี 
 (1) นายสุกิจ หว่ังหลี ประธานกรรมการ  
 (2) นายดิเรก วินิชบุตร ประธานเจาหนาที่บริหาร  
 (3) นายจิระพงษ วินิชบุตร กรรมการผูจัดการ  
 (4) นายพงส สารสิน กรรมการ 
 (5) นายพงษศักด์ิ อังสุพันธุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
 (6) นางอิงอร ประกฤติเวศย กรรมการตรวจสอบ  
 (7) นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ 
 (8) นางสุธิรา งานดี กรรมการ 
 (9) นายชาย  วินิชบุตร กรรมการ 
 (10) นายมิซึโนริ โอคาดะ กรรมการ 
  

2. ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 
 (1) นายวิทยา เล่ืองลือยศ ผูจัดการทั่วไปอาวุโส 

 

3. เลขานุการคณะกรรมการ  
 (1) นางวิไล เปลงวิทยา เลขานุการบริษัท 
 
 

 

บริษัท   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จํากัด  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
32/32   อาคารซิโน - ไทย  ทาวเวอร  ชั้น  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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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

 4. วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผูถือหุนโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
    การลงคะแนนเสียงแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุน
เห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  หากมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหทําเครื่องหมายตามความ
ประสงคของทานลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให พรอมกับลงลายมือช่ือในบัตร และกรุณาชูมือขึ้น เจาหนาที่ของบริษัท
จะเก็บบัตรลงคะแนน  โดยถือวา หน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง   
  สําหรับวาระปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระเพ่ือ
รับทราบ ไมมีการลงมติ และวาระการเพ่ิมทุนและการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ เปนวาระพิเศษ ใหถือคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน  ซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
  ทั้งน้ี การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจาก
จํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูที่เขารวมประชุม โดยสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระ
น้ันๆ และวาระพิเศษ ตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
  สวนกรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะ ใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผู
ถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 
 

  ประธานที่ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี.- 
 

วาระท่ี 1.        พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2554  เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2554 
         ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25  เมษายน  2554  

 

                       มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2554 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน   865,758,825  เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000       
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    0 ราย  จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

 

วาระท่ี 2.        รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2554 
                       ประธานมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูแถลง รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ที่
ปรากฎอยูในรายงานปะจําป 2554 ใหแกผูถือหุนรับทราบ 

       กรรมการผูจัดการรายงานตอที่ประชุมวา งบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัท
และบริษัทยอย  โดยมีสินทรัพยรวม จํานวนเงิน 25,952 ลานบาท,  หน้ีสินรวม จํานวนเงิน 19,638 ลานบาท,  สวนของ
เจาของรวม จํานวนเงิน 6,314 ลานบาท,  รายไดรวม จํานวนเงิน 6,461 ลานบาท,  คาใชจายรวม จํานวนเงิน 7,840 ลานบาท 
ทําใหขาดทุนสุทธิประมาณ  จํานวนเงิน  838  ลานบาท  เน่ืองจากเหตุการณนํ้าทวมเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ที่ผานมา  นํ้าได 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

เขาทวมบริเวณภายในโครงการท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด  ทางบริษัทไดทําการสูบนํ้าออกจากโครงการแลวเสร็จ
ประมาณตนเดือนธันวาคม 2554 และเขาทําการสํารวจความเสียหายของอาคารสิ่งปลูกสราง  และเครื่องจักรของบริษัทและ
บริษัทในเครือ  ปรากฏวาถนนภายในโครงการ,  เขื่อนคันดิน  และอาคารที่พักอาศัย  มีความเสียหายไมมาก สวน
โรงงานผลิตนํ้าประปาและโรงงานบําบัดนํ้าเสีย มีความเสียหาย  ซึ่งใชระยะเวลาซอมแซมประมาณ 2 เดือน และ
โรงงานผลิตกระแสไฟฟา ก็มีความเสียหาย เปนเพราะวาเคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตเปนเทคโนโลยีเฉพาะ ซึ่งตองใช
ระยะเวลาการปรับปรุงซอมแซมประมาณ 8 เดือน  แตสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทในเครือ มีการ
ประกันครอบคลุมทั้งหมดแลว   และบริษัทไดทําการสรางเขื่อนปองกันนํ้าทวมบริเวณรอบโครงการ ซึ่งมีระยะทาง 77 

กิโลเมตร ลักษณะของเขื่อนจะใชคันดินเดิมที่มีอยู และเสริมดวยกําแพงก้ันนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Sheet pile)  
มีความสูง 6.05 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล  โดยไดเซ็นสัญญากับบริษัท อิตาเลียนไทย จํากัด (มหาชน)   ระยะเวลาการ
กอสราง ประมาณ   7  เดือน ซึ่งกําหนดแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  2555 

 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2554 
 

วาระท่ี 3.         พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด  ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2554 
                         ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่
ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด  และผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแลว 
   

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได     865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน    865,758,825 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    0 ราย  จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

 
 

วาระท่ี 4.        พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

 ประธานมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดแถลงตอที่ประชุม เรื่องการงดจายเงินปนผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานของป 2554 เน่ืองจากบริษัทไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวม และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
สําหรับผลการดําเนินงานของป  2554  ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.20 บาท จํานวนหุน  1,159,109,903  หุน 
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554   
 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล       
  

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผล และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  ดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน   865,758,825 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 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   และกรรมการ
ที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ในการประชุมครั้งน้ีมีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  
จํานวน  3   ทาน  คือ   นายพงษศักด์ิ อังสุพันธุ, นางอิงอร ประกฤติเวศย และนางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2555 ที่ผานมา ไดพิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนง
กรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง 

ประธานเสนอขอใหผูถือหุนไดใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล   

 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 3  
ทาน กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการท้ัง 3 ทาน เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ 
มีความรูและประสบการณในดานตางๆ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และเขาประชุมกับ
คณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

                     

1) นายพงษศักดิ์  อังสุพันธุ   

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน   865,758,825 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    0 ราย  จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

     

2) นางอิงอร ประกฤติเวศย    

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน   865,758,825 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    0 ราย  จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

  

3) นางสาวอมรา เจริญกิจวัฒนกุล   

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน   865,758,825 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 ) 
 

วาระท่ี 6.        พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหม 
 เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาปจจุบันจํานวนกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 ทาน ซึ่งแตละทานมี
ความรูความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณในดานตางๆ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและ
เสนอแตงต้ัง นายยาซูชิ ทาเคซาวา เปนกรรมการบริษัทเพ่ิมเติม 1 ทาน เน่ืองจากเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ 
ประสบการณ ที่เปนประโยชนตอการบริหารจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว 
และไดเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งน้ีดวยตนเอง  
 

 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหม 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหม คือนายยาซูชิ ทาเคซาวา เขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  93   ราย   จํานวน   865,128,325 เสียง  คิดเปนรอยละ       99.9272 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    4 ราย  จํานวน                               630,500 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0728 

 

วาระท่ี 7.        พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2555 
                 เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 24 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทน อันไดแก เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บําเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู
ถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลง  

 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2555 ไมเกินปละ 
7,000,000 บาท  ซึ่งเทากับป  2554  
 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2555 ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน   865,758,825 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    0 ราย  จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
    

วาระท่ี 8.        พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555  
เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของ

บริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชี  ประจําป  2555  ดังน้ี  
              8.1   ช่ือผูสอบบัญชี   คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีเดิม คือ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ 
จํากัด โดยนายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  430  หรือ ดร.จรรยาภรณ  เตชะมนตรีกุล  ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6720 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรูความสามารถในมาตรฐานการบัญชี และมี
ความเปนอิสระ 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

 8.2   คาตรวจสอบบัญชี  ในป  2555  กําหนดคาสอบบัญชีไมเกินปละ  810,000  บาท และในป  2554  คา
สอบบัญชีเปนจํานวนเงิน  770,000  บาท       

       8.3    ความสัมพันธกับบริษัท  ไมมีการถือหุนในบริษัท,   ไมมีสวนไดเสียกับผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ 
 

 8.4    จํานวนปที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัท   นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 430 จากบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จํากัด เปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ป 2554            
 

 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 
2555 
   

                    มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
430 หรือ ดร.จรรยาภรณ เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6720  แหงบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  และกําหนดคาสอบบัญชี  ประจําป 2555 ไมเกินปละ 810,000 บาท ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  
 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  97   ราย   จํานวน   865,758,825 เสียง  คิดเปนรอยละ     100.0000 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    0 ราย  จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 

 

วาระท่ี 9.    พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จากการปรับสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 2 (ROJNA-W2)  

 เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาเน่ืองจากการปรับอัตราและราคาการใชสิทธิ    ตามใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) จากเดิมใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 
หุน ในราคาการใชสิทธิ 4.00 บาทตอหุน เปนใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.19982 หุน ในราคา
การใชสิทธิ 3.334 บาทตอหุน จะทําใหยอดคงเหลือของจํานวนหุนสามัญที่ออก เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวไมเพียงพอ 
 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,594,956,678 บาท เปน 
1,602,956,678 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1.00 บาท รวมเปนจํานวนเงิน 
8,000,000 บาท  
 

  มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จากการ
ปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  96   ราย   จํานวน   865,756,626 เสียง  คิดเปนรอยละ       99.9997 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    1 ราย  จํานวน                                   2,199 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0003 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

วาระท่ี 10.      พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

 เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือให
แสดงขอมูลที่สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท            
 

 ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือให
สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังน้ี  

(ปจจุบัน) ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน    1,594,956,678     บาท (หน่ึงพันหารอยเกาสิบสี่ลานเกาแสนหา

หมื่นหกพันหกรอยเจ็ดสิบแปดบาท) 
 

 แบงออกเปน  1,594,956,678  หุน  (หน่ึงพันหารอยเกาสิบสี่ลานเกาแสนหา

หมื่นหกพันหกรอยเจ็ดสิบแปดหุน) 
    

 มูลคาหุนละ                        1  บาท  (หน่ึงบาท) 

                  โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 1,594,956,678  หุน  (หน่ึงพันหารอยเกาสิบสี่ลานเกาแสนหา
หมื่นหกพันหกรอยเจ็ดสิบแปดหุน) 

 

 หุนบุริมสิทธิ                                -            หุน  ( - ) 
 

(การเพิ่มทุน) ขอ 4. ทุนจทะเ 

(การเพิ่มทุน) ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  1,602,956,678   บาท (หน่ึงพันหกรอยสองลานเกาแสนหา

หมื่นหกพันหกรอยเจ็ดสิบแปดบาท) 
 

 แบงออกเปน 1,602,956,678  หุน  (หน่ึงพันหกรอยสองลานเกาแสนหา
หมื่นหกพันหกรอยเจ็ดสิบแปดหุน) 

 

 มูลคาหุนละ                        1  บาท  (หน่ึงบาท) 

                    โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ  1,602,956,678  หุน  (หน่ึงพันหกรอยสองลานเกาแสนหา
หมื่นหกพันหกรอยเจ็ดสิบแปดหุน) 

 

 หุนบุริมสิทธิ                                -            หุน  ( - ) 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  96   ราย   จํานวน   865,756,626 เสียง  คิดเปนรอยละ      99.9997 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    1 ราย  จํานวน                                   2,199 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0003 

 

วาระท่ี 11.      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท คร้ังท่ี 2 (ROJNA-W2) 

 เลขานุการบริษัทไดรายงานตอที่ประชุมวาจากการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) ตามที่กลาวในวาระที่ 9. น้ัน บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเพ่ิมเติม จํานวน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 
  ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจัดการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผูจัดการ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนใน
ครั้งน้ี รวมถึงขั้นตอนการขออนุญาตตางๆ จากหนวยงานที่เก่ียวของและการกระทําใดๆ ที่จําเปนสําหรับการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุนตามที่เห็นสมควรภายใตกฎ ระเบียบ และประกาศขอบังคับที่เก่ียวของ 

  ประธานเสนอขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 8,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท   ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2)  
 

 มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสาํคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (ROJNA-W2) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 
 

 มีผูถือหุนทั้งหมด 97 ราย   รวมจํานวนหุนได    865,758,825  หุน  
 เห็นดวย  96   ราย   จํานวน   865,756,626 เสียง  คิดเปนรอยละ      99.9997 
 ไมเห็นดวย    0 ราย   จํานวน                                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0000 
 งดออกเสียง    1 ราย  จํานวน                                   2,199 เสียง  คิดเปนรอยละ         0.0003 
 

วาระท่ี 12.      พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ    (ถามี) 
                      เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา  

 

ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม 

 
 

ปดการประชุมเวลา  12.05  น. 
              

                                                                                            
                                                                                                   (นายสุกิจ   หว่ังหลี) 
                          . 

ลงช่ือ ประธานที่ประชุม  ลงช่ือ 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2 ) 

ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

การประชุมผูถือหุน 
 ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
 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 

 

 ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม  
 

 ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบ

ปที่ผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน 
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           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2 ) 
 

  (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 

   

 ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน 
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
  ความในวรรคแรก ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนบุคคลดังกลาวดวย 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 
 

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 หรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ี
ประชุมไดต้ังแตเวลา 8.00 ถึง 10.00 น. ของวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 
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( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4 ) 
 

ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 

นายพงษศักดิ์  อังสุพันธุ 
 

อายุ - 73   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) 10/2004 (March 22, 2004) 
หนาที่กรรมการ  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)        

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน     
 -  กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จํากัด (มหาชน)   
   ป 2549 – ปจจุบัน 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) 
   ป 2548 – ปจจุบัน 
 - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศูนยบริการเหล็กสยาม จํากัด (มหาชน)  
   ป 2542 – ปจจุบัน 
 

กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน     
 - ประธานกรรมการ บริษัท ดี-จิ้ก จํากัด ป 2545 - ปจจุบนั 
 - ประธานกรรมการ บริษัท สาระกรุป จํากัด ป 2544 - ปจจุบัน 
  

การถือหุนในบริษัท   - ไมมีการถือหุน 

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท -     เขารวมประชุม  7  ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด  8  ครั้ง 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งน้ี       -     ไมมี 

คุณสมบัติตองหาม 
1.       ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไมมี 
2.      ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
                             มี                                                          ไมมี 
 

- 14 - 



  

( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
 

หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

 
 

เขียนที่……...............……………................................ 
วันที่......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2555 

 
(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 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     อายุ        73            ป         
อยูบานเลขท่ี     380       หมูที่      2     ตําบลบางเขน      อําเภอเมืองนนทบุรี      จังหวัดนนทบุรี     รหัสไปรษณีย      11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญ       
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดลิลล่ี ช้ันแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ 
สวีท เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่
จะพึงเล่ือนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 
 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 

หนา  1  ของจํานวน  4  หนา 



  

( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
  

  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี      
  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

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

  วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการไดมาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จํากัด 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการไดมาของเงินลงทุนในกิจการบรษิัท พรอสเพอริต้ี อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

  วาระที่ 4. 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 
 

 

 

 

 

 หนา  2  ของจํานวน  4  หนา 



  

( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
  
 
 ลงช่ือ………………………….................................ผูมอบฉันทะ 
                                                                                          (…………………………………………….)        
   
                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
                                                                                           (…………………………………………….) 
 
                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                               
                                                                                            (…………………………………………….) 
 
                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
                                                                                            (…………………………………………….) 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หนา  3  ของจํานวน  4  หนา 



  

( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดลิลล่ี  ช้ันแอล   
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย 
 

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

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

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

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

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

 
หนา  4  ของจํานวน  4  หนา 



  

( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
 

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

 

เขียนที่…….............…………….................................. 
วันที่......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2555 

(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 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     อายุ        73            ป         
อยูบานเลขท่ี     380       หมูที่      2     ตําบลบางเขน      อําเภอเมืองนนทบุรี      จังหวัดนนทบุรี     รหัสไปรษณีย      11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญ     
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดลิลล่ี ช้ันแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ 
สวีท เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่
จะพึงเล่ือนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
   มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวน คือ 
    หุนสามัญ.........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................เสียง 
    หุนบุริมสิทธิ....................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................เสียง 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.............................................................เสียง 
 
 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 

หนา  1  ของจํานวน  4  หนา 



  

( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี      
  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 

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

  วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการไดมาของเงินลงทุนในกิจการบริษัท สวนอุตสาหกรรมปลวกแดง จํากัด 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย.........เสียง ไมเห็นดวย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการไดมาของเงินลงทุนในกิจการบรษิัท พรอสเพอริต้ี อินดัสเตรียล เอสเตท จํากัด 
                        (ก) (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                 เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

วาระที่ 4. 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 
 
 
 
 
 
 หนา  2  ของจํานวน  4  หนา 



  

           ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
 

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

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

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

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

หนา  3  ของจํานวน  4  หนา 



( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดลิลล่ี ช้ันแอล  
โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เลขท่ี 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 10110  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย 
 

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

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                             (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
                    (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 

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

 

หนา  4  ของจํานวน  4  หนา 



  

                                                
 

  ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6 ) 
 

แผนท่ีตัง้สถานท่ีจัดประชุม 
 

 
 
 

 

หองแกรนดลิลลี่ ช้ันแอล โรงแรมจัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท 
เลขที่ 2 ซอยประสานมิตร (สุขุมวิท 23) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 0-2204-5885, 0-2204-5888 
โทรสาร : 0-2259-8555 

Email : sales@jasminecity.com 
Website : www.jasminecity.com 
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