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ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 
28 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.         
ณ ห้องบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ           
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

 

1.    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่ง
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งนาํส่งกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ไดก้าํหนดให้บริษทัจดทะเบียน
ตอ้งจดัให้มีรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี และมีการเผยแพร่
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.rojana.com   (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

 การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 

บริษทั   สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  จาํกดั  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
2034/115   ช้ัน 26  อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ   10310 
2034/115   26TH   FLOOR  ITALTHAI  TOWER,   NEW   PETCHBURI   ROAD,   BANGKAPI,   HUAYKWANG,  BANGKOK   10310   THAILAND    
TEL :  0-2716-1750-5                FAX : 0-2716-1759  
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2.       พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดทํารายงานผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2559 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  

 การลงมต ิในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 
   

3.     พจิารณาอนุมตัิงบการเงิน สําหรับปี ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 46 ไดก้าํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่น
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอียดของงบการเงินปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน 
สําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั   
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทัแลว้  

 การลงมต ิในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

4.    พจิารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559   

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจาก
เงินกาํไรเท่านั้น และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นได้
เป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบใน
การประชุมคราวต่อไป (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังด
การจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 เน่ืองจากบริษทัจาํเป็นตอ้งสํารองเงินทุน ไวใ้ชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนการดาํเนินธุรกิจและรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจของประเทศ
ยงัมีความไม่แน่นอน 

  การลงมต ิในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

5.    พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ    
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1ใน 3 ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได  ้การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออก       
ตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก วนิิชบุตร, นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร และนายยาซูชิ ทาเคซาวา่ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
ลาํดบัท่ี 3)  
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  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

    (1) นายดิเรก  วนิิชบุตร   กรรมการ 
    (2) นายจิระพงษ ์ วนิิชบุตร  กรรมการ 
    (3) นายยาซูชิ  ทาเคซาวา่  กรรมการ   

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ         
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการร่วมกาํหนดกลยทุธ์ และ
นโยบายการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ 
การลงมต ิในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

  

6.      พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 2560 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคบัของบริษทั ขอ้ 24 
กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บําเหน็จและโบนัสหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลง”  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2560 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2559  

 การลงมต ิในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

7.      พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล   พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี และเพ่ือให้บริษทัมีการปฏิบติัตามหลกับรรษทั  
ภิบาลในเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี บริษทัควรใชผู้ส้อบบญัชีท่ีเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัเป็น
เวลาติดต่อกนัไม่เกินกวา่ 5 ปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัไดค้ดัเลือกและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 ดงัน้ี    
 7.1 ช่ือผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัเสนอแต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั โดยนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายยุทธพงษ ์      
เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือ นายวิชยั 
รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี รวมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํทางดา้นบญัชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกบั
ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

        7.2 ค่าตรวจสอบบญัชี ในปี 2560 กาํหนดค่าสอบบญัชี จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,930,000.- บาท    
        7.3 ความสัมพนัธ์กบับริษทั   ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั,  ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่         
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 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษทั แต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2560  มีรายช่ือ ดงัน้ี  

  1. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
  2. นายยทุธพงษ ์  เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  9445 หรือ 
  3. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
  4. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5946 หรือ 
  5. นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 
 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,930,000.- บาท โดยเห็นวา่สมเหตุผลกบัปริมาณงาน

การตรวจสอบบญัชีของบริษทั และจาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน และให้
เสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 การลงมต ิในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

8.   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. 
(วตัถุประสงค์) 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เน่ืองจากบริษทัมีความประสงคจ์ะเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัใหม่อีกจาํนวน 1 ขอ้ คือ   
ขอ้ท่ี  45. ดงัน้ี “ประกอบกิจการจดัตั้งและดาํเนินกิจการเพ่ือเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535” เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนโครงการเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเห็นควรยกเลิกวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 27. ของบริษทัคือ 
“ประกอบกิจการนาํเท่ียว รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเท่ียวทุกชนิด” เน่ืองจากในปัจจุบนัหากบริษทัใด
ประกอบธุรกิจนาํเท่ียวจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบใหป้ระกอบธุรกิจดงักล่าวจากกรมการท่องเท่ียวก่อน ซ่ึงในการ
ยื่นคาํขอจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. (วตัถุประสงค์) บริษทัจะตอ้งแนบสําเนาใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจดงักล่าว ประกอบในคาํขอจดทะเบียนดว้ย  

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้
แกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั โดยการยกเลิกขอ้ท่ี 27. “ประกอบกิจการนาํเท่ียว  รวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
นาํเท่ียวทุกชนิด” และใหเ้พ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 45. เป็น “ประกอบกิจการจดัตั้งและดาํเนินกิจการเพ่ือเป็นเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ.2535” เพ่ือใชเ้ป็นเอกสารประกอบการ
ขอรับการสนบัสนุนโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรม ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 3. (วตัถุประสงค์) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น 
วตัถุประสงคข์องบริษทัรวมเป็นทั้งส้ิน 45 ขอ้  

 การลงมติ   ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     

 

9.  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท ซ่ึง
คงเหลือจากการรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังที่ 3 (ROJNA-W3) 
ซ่ึงครบกาํหนดอายุแล้ว 
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษทัมีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย คงเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3 (ROJNA-W3) ซ่ึงครบกําหนดอายุแล้ว จํานวน 
15,126,925 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้
บริษัทลดทุนจดทะเบียน จํานวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั 

 การลงมติ   ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

10.  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน      
โดยการตดัหุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 9. บริษทัจึงตอ้งแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5) เป็นดงัน้ี 

  ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน  2,020,461,863 บาท (สองพนัยี่สิบลา้นส่ีแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อย
      หกสิบสามบาท) 

   แบ่งออกเป็น 2,020,461,863 หุน้ (สองพนัยี่สิบลา้นส่ีแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อย
      หกสิบสามหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั 2,020,461,863  หุน้ (สองพนัยี่สิบลา้นส่ีแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัแปดร้อย
       หกสิบสามหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ  -  หุน้ (                                      -                            ) 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้
บริษทัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั 

 การลงมติ   ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

11.  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล  เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีน สาํหรับใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทั้งขยายธุรกิจของบริษทั 

และ/หรือ ชาํระคืนหน้ีคงคา้ง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ

ออกและเสนอขายหุน้กู ้จาํนวนเงินไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท 
 การลงมติ   ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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12.  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 บริษทัไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิง่ข้ึน โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้มาในวนัประชุม (ส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 12) และนาํเอกสารและหลกัฐานตามรายการท่ีระบุไว ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียน
ในวนัประชุม  ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดไม่สามารถท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10) หรือบุคคลดงัต่อไปน้ี คือ นายพงษศ์กัด์ิ องัสุพนัธ์ุ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9) โดยขอความร่วมมือจากท่าน
กรุณากรอกขอ้ความครบถว้นสมบูรณ์ในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบ พร้อมลงลายมือช่ือให้เรียบร้อยส่งมาท่ี นาง
วิไล เปล่งวิทยา เลขานุการบริษทั บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตลัไทย 
ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 เพ่ือให้
เจา้หน้าท่ีของบริษทัไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้เรียบร้อย ถูกตอ้ง และทนัเวลาท่ีเร่ิมการประชุมผูถื้อหุ้น โดย
จัดเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุมสามัญผูถื้อหุ้น บริษัทจะ
ดาํเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ตามขอ้บงัคบับริษทั (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7) และแนบแผนท่ีตั้งโรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ (ช่ือเดิม โรงแรมอมารี เอเทรียม) ท่ีใชใ้นการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 13) 
 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                                                                                          
                   (นายจิระพงษ ์วนิิชบุตร) 
                        กรรมการผูจ้ดัการ 
 
 
 
หมายเหตุ 1. บริษทักาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 และกาํหนดวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 16 
มีนาคม 2560 

 2. บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจําปี  2560 ฉบับน้ี  พร้อมทั้ งเอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.rojana.com 

 3. บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2559 ในรูปแผ่นบนัทึกขอ้มูล (CD-ROM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 
ซ่ึงไดแ้นบไปกบัหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงาน
ประจาํปีในแบบรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 11) 
และส่งกลบัมาท่ีบริษทั โดยจะจดัส่งรายงานประจาํปี 2559 ใหท่้านต่อไป 

 
 

- 6 - 



 
 
         

    

      ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

ของ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 

------------------------------------ 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880  
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุม รวม 9 ท่าน คือ 
1. คุณสุกิจ  หวัง่หลี ประธานกรรมการ 
2. คุณดิเรก  วนิิชบุตร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. คุณจิระพงษ ์ วนิิชบุตร กรรมการผูจ้ดัการ  
4. คุณพงษศ์กัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
5. คุณอมรา  เจริญกิจวฒันกลุ กรรมการตรวจสอบ  
6. คุณชาย  วนิิชบุตร กรรมการ 
7. คุณยาซูชิ  ทาเคซาวา่ กรรมการ 
8. คุณมาซาฮารุ  ทาเคดะ กรรมการ 
9. คุณอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ กรรมการตรวจสอบ  

ในการประชุมคร้ังน้ี มีท่านกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน คือ คุณพงส์ สารสิน เน่ืองจากท่านติดภารกิจ 

ฝ่ายบริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

มีฝ่ายบริหาร เขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน คือ 

1. คุณวทิยา  เล่ืองลือยศ ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 

มีผูส้อบบญัชี  เขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน คือ 
 1. คุณยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน 
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บริษทั   สวนอตุสาหกรรมโรจนะ  จาํกดั  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
2034/115   ช้ัน 26  อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพฯ   10310 
2034/115   26TH   FLOOR  ITALTHAI  TOWER,   NEW   PETCHBURI   ROAD,   BANGKAPI,   HUAYKWANG,  BANGKOK   10310   THAILAND    
TEL :  0-2716-1750-5                FAX : 0-2716-1759  
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

กจิการเบือ้งต้น 

คุณวิไล เปล่งวิทยา (เลขานุการบริษทั) กล่าววา่บริษทัมีผูถื้อหุ้น  6,403 ราย  ซ่ึงถือหุ้นรวม 1,968,428,976 หุ้น ทั้งน้ี มีผูถื้อ
หุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  163  ราย รวมจาํนวนหุน้  1,295,995,654  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 65.84 ของทุน
ชาํระแลว้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เพ่ือสิทธิเขา้ประชุมผูถื้อหุน้  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

คุณวไิล  กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทั  

คุณวไิล แจง้ต่อท่ีประชุมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผูถื้อหุน้ในการประชุม 
ดงัน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 40. กาํหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผูถื้อหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ  

- หากมีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ทาํเคร่ืองหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบตัร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกบัลงลายมือช่ือในบตัร และชูมือข้ึน เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเก็บ
บตัรลงคะแนน     

- สาํหรับวาระปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระเพ่ือรับทราบ ไม่มีการลงมติ 

- วาระพิเศษ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งน้ี การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากจาํนวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระ
นั้นๆ  

- กรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้าํคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บนัทึกรวมไวใ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

และหากผูถื้อหุ้นท่านใด ประสงคท่ี์จะออกจากห้องประชุมโดยไม่เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจง้กบั
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัทางดา้นจุดลงทะเบียน เพ่ือจะไดห้กัจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ออกในวาระนั้น 

นายสุกิจ หวัง่หลี (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในท่ีประชุม ประธาน ไดก้ล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี  
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                    ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เมือ่วนัที ่22 เมษายน 2558 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม 
สามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซ่ึงไดจ้ัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาล่วงหน้าแลว้  และรายงานการประชุม 
ดงักล่าวไดบ้นัทึกอยา่งถกูตอ้ง    

คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหวา่งวาระท่ี 1  มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 7 ท่าน ถือหุน้รวม 
133,739 หุน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,296,129,393  ร้อยละ 100.0000 

รับรอง 1,296,129,393               ร้อยละ 100.0000 

ไม่รับรอง 

งดออกเสียง 

                     0 

                     0 

 ร้อยละ     0.0000 

      ร้อยละ     0.0000 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 

ประธาน ไดข้อให้คุณจิระพงษ ์(กรรมการผูจ้ดัการ) เป็นผูแ้ถลงรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 
2558  

คุณจิระพงษ์ กล่าวว่า ผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 รายไดจ้ากการขายท่ีดิน ไดท้าํการโอน
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินใหก้บัลูกคา้ท่ีซ้ือท่ีดินในโครงการท่ีอยธุยา, ระยอง และปราจีนบุรี เป็นจาํนวนเน้ือท่ี 818 ไร่ 
โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีปราจีนบุรี, รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า โครงการ SPP1 และ SPP2 ของบริษทั               
โรจนะเพาเวอร์ จาํกดั มีรายไดข้ายไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ซ่ึงไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าแก่ลูกคา้รายใหม่เพ่ิมข้ึน ส่วนบริษทั        
โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกดั ดาํเนินธุรกิจโรงงานพลงังานแสงอาทิตย ์ไดจ้าํหน่ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทั้งหมด ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก และรายไดจ้ากการขายท่ีดินและอาคาร
โรงงาน เป็นรายไดข้องกลุ่มบริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) บริษทัไดท้าํการเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุน จากเดิมถือหุ้นเท่ากบัร้อยละ 26.07 เป็นร้อยละ 43.45 และในอนาคตบริษทัมีแผนขยายการ
ลงทุนธุรกิจดา้นพฒันาสวนอุตสาหกรรมในโครงการท่ีจงัหวดัชลบุรี 1  (บ่อวิน)  และโครงการท่ีจงัหวดัชลบุรี  
2    (แหลมฉบงั)  และโครงการ SPP3  ของบริษทั โรจนะเพาเวอร์ จาํกดั 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

คุณวไิล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในระหวา่งวาระท่ี 2  มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 6 ท่าน ถือหุน้รวม 8,500,099 หุน้ 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

ประธาน กล่าววา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของ
บริษทั สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของ
บริษทั   เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทัแลว้  

คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหว่างวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 
102,224 หุน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,304,731,716  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,304,731,716  ร้อยละ  100.0000 

ไม่อนุมติั                     0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง                    0                ร้อยละ      0.0000 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธาน ไดม้อบหมายใหคุ้ณจิระพงษ ์(กรรมการผูจ้ดัการ) เป็นผูแ้ถลงต่อท่ีประชุม เร่ืองการจ่ายเงินปันผลของ

บริษทั ประจาํปี 2558 

คุณจิระพงษ์ กล่าววา่ จากผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี  2558 ตามท่ีไดแ้ถลงใหท่ี้ประชุมทราบแลว้นั้น 

บริษทัจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรารวม หุน้ละ 0.45 บาท ซ่ึงบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลใน
อตัราหุน้ละ 0.20 บาท สาํหรับผลการดาํเนินงานงวด  6  เดือนแรกของปี  2558  ท่ีไดจ่้ายใหก้บัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

14 กนัยายน 2558 แลว้ คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2558 อีกใน
อตัราหุน้ละ 0.25 บาท ทั้งน้ี เงินกาํไรท่ีนาํมาจดัสรรเงินปันผลในคร้ังน้ี เป็นการจ่ายจากผลกาํไรสุทธิของปี 2558 
และกาํไรสะสม 

 

 บริษทัไดก้าํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 
และกาํหนดวนัรวบรวมรายช่ือผูถ้ือหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 โดยมีทุนชาํระแลว้ของบริษทั เท่ากับ 
1,975,072,702 บาท  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559  

ประธาน กล่าววา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผล ประจาํปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหว่างวาระท่ี 4 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 5 ท่าน ถือหุ้นรวม 
1,012,744 หุน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,305,744,460  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,305,744,460  ร้อยละ  100.0000 

ไม่อนุมติั                     0               ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  ร้อยละ      0.0000 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2558 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

 คุณวิไล กล่าววา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 19 กาํหนดวา่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ
ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3  สาํหรับในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  จาํนวน 3 ท่าน  คือ   
คุณสุกิจ หวัง่หลี, คุณพงส์ สารสิน และคุณชาย วินิชบุตร โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2559 ท่ีผา่นมา ไดพิ้จารณาเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้น
ต่างๆ ตลอดจนให้ความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดาํเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ  
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

ประธาน ได้เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล  

คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในระหวา่งวาระท่ี 5.1 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 1 ท่าน ถือหุ้น 2,244 
หุน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

5.1 คุณสุกิจ  หวัง่หลี 

 
จํานวนเสียง  

(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 
ร้อยละของเสียง 

ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,305,746,704  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,286,496,748  ร้อยละ    98.5258 

ไม่อนุมติั       19,249,956  ร้อยละ      1.4742 

งดออกเสียง                      0  ร้อยละ      0.0000 
 

คุณวไิล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในระหวา่งวาระท่ี 5.2 มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 1 ท่าน ถือหุน้ 102 หุน้ 

5.2 คุณพงส์  สารสิน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,305,746,806  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,286,783,846  ร้อยละ    98.5477 

ไม่อนุมติั      18,962,960  ร้อยละ      1.4523 

งดออกเสียง                     0  ร้อยละ      0.0000 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

5.3 คุณชาย  วนิิชบุตร 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,305,746,806  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,286,784,866  ร้อยละ    98.5478 

ไม่อนุมติั       18,961,940  ร้อยละ      1.4522 

งดออกเสียง                       0  ร้อยละ      0.0000 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 2559 

 คุณวิไล กล่าววา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 24 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน อนัไดแ้ก่ เบ้ีย
ประชุม เบ้ียเล้ียง บาํเหน็จ และโบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะได้
กาํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลง 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั ปะจาํปี 2559 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2558   

 คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหว่างวาระท่ี 6 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 
20,102 หุน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,305,766,908  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,305,766,908  ร้อยละ  100.0000 

ไม่อนุมติั                      0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง                      0  ร้อยละ      0.0000 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2559   
 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 

 คุณวิไล กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัได้พิจารณา และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีใหม่ของบริษทั 
แทนบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เพ่ือความเหมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจของบริษทั โดยนางสุวิมล กฤตยา
เกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบ
บญัชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกบัไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

ค่าตรวจสอบบญัชี  ในปี 2559 กาํหนดค่าสอบบญัชี จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,510,000.- บาท  

ความสัมพนัธ์กบับริษทั  ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั, ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั 
แต่งตั้งบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีใหม่ของบริษทัประจาํปี 2559 แทน
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เพ่ือความเหมาะสมกบัโครงสร้างธุรกิจของบริษทั มีรายช่ือดงัน้ี 
  1. นางสุวมิล   กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982 และ/หรือ 
  2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 
และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2559 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,510,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตุผลกบั
ปริมาณงานการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และจาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ และรวมถึงการ
สอบทานและให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีของบริษทั และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
ประจาํปี 2559  

คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหว่างวาระท่ี 7 มีผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 2 ท่าน ถือหุ้นรวม 
17,340 หุน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,305,784,248  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,305,497,252  ร้อยละ    99.9780 

ไม่อนุมติั           286,996  ร้อยละ      0.0220 

งดออกเสียง                      0  ร้อยละ      0.0000 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559  
 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 990,416 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 2,036,579,204 บาท เป็น 2,035,588,788 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการ
จัดสรรหุ้นปันผล 

 คุณวิไล กล่าววา่ สืบเน่ืองจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2558 ไดมี้มติอนุมติั
ให้มีการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จาํนวน 39,540,770 หุ้น ซ่ึงผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าว มีผูถื้อหุ้นของ
บริษทัไดรั้บหุ้นปันผล จาํนวนทั้งส้ิน 38,550,354 หุ้น จึงยงัคงมีหุ้นเหลือสําหรับรองรับการจ่ายเงินปันผลอีก 
จาํนวน 990,416 หุน้ 

 ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั จาํนวน 990,416 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,036,579,204 
บาท เป็น 2,035,588,788 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล   

 คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในระหวา่งวาระท่ี 8 มีผูถื้อหุ้น
เขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 1 ท่าน ถือหุน้ 6,040 หุน้   

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,305,790,288  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,305,790,288  ร้อยละ  100.0000 

ไม่อนุมติั                     0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  ร้อยละ      0.0000 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติัใหบ้ริษทัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 990,416 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท จากเดิม
ทุนจดทะเบียน 2,036,579,204 บาท เป็น 2,035,588,788 บาท โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ
จดัสรรหุน้ปันผล 
    

วาระที ่9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน โดย
การตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทีค่งเหลอืจากการจัดสรรหุ้นปันผล 

 

 คุณวิไล กล่าววา่ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ในวาระท่ี 8 บริษทัจึงตอ้งแกไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล เป็นดงัน้ี คือ 

 

   ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน  2,035,588,788 บาท (สองพนัสามสิบห้าลา้นห้าแสนแปดหม่ืนแปดพนั
      เจด็ร้อยแปดสิบแปดบาท) 

  แบ่งออกเป็น 2,035,588,788 หุน้ (สองพนัสามสิบห้าลา้นห้าแสนแปดหม่ืนแปดพนั
เจด็ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

   มูลค่าหุน้ละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั 2,035,588,788 หุน้ (สองพนัสามสิบห้าลา้นห้าแสนแปดหม่ืนแปดพนั
       เจด็ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

   หุน้บุริมสิทธิ  -  หุน้ (                                          -                       ) 
  ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นสามญัจด
ทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล 

คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    
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           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,305,790,288  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,305,790,288  ร้อยละ  100.0000 

ไม่อนุมติั                     0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  ร้อยละ      0.0000 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมัติให้บริษทัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียน โดยการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล 
 

วาระที ่10 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 คุณวไิล กล่าววา่ ตามมติคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กู ้จาํนวนเงิน

ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สําหรับใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจ
ของบริษทั และ/หรือ ชาํระคืนหน้ีคงคา้ง  ซ่ึงมีรายละเอียดของหุน้กูท่ี้ออกและเสนอขาย ดงัน้ี 

 

 วตัถุประสงค ์ ใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพ่ือชาํระคืนหน้ีคงคา้ง 
 

 ประเภท  หุ้นกูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มี
ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง   

  

 วงเงิน มูลค่ารวมของหุน้กู ้(ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง เม่ือนบัรวมกบัมูลค่ารวม
ของหุน้กูข้องบริษทั (ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง  จะตอ้งมีจาํนวนเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 

  

 อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกาํหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดอายุหรือไม่ก็ได  ้ทั้งน้ี 
ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 

  

 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู ้
ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซ่ึงอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็น
คราวๆ ไป 
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  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 
 

  อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
  

 เง่ือนไขอ่ืนๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั มีอาํนาจในการ
กาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหุน้กูไ้ดต้ามท่ีเห็นสมควร 

 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้จาํนวนเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท 
 

คุณวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในระหวา่งวาระท่ี 10 มีผูถื้อหุน้
เขา้ประชุมเพ่ิมจาํนวน 2 ท่าน ถือหุน้รวม 1,373,300 หุน้ 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
มสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,307,163,588  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,304,755,300  ร้อยละ    99.8158 

ไม่อนุมติั        1,235,486  ร้อยละ      0.0945 

งดออกเสียง        1,172,802  ร้อยละ      0.0897 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้ จาํนวนเงินไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท  
 

วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

เม่ือไม่มีผูเ้สนอใหมี้การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
    

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม  เวลา 11.24 น.  

                                                                                              
                                                                                                                       (นายสุกิจ  หวัง่หลี) 

       ลงช่ือ ประธานท่ีประชุม 
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   ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 
 

ประวตัิกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 
นายดิเรก  วนิิชบุตร 
 

อาย ุ - 74   ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั -    กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
  และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม      ปี 2531 - ปัจจุบนั 
 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) class 62/2007 (April 27, 2007) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)      

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      - ไม่มี  
  

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ซูมิโซ (แหลมฉบงั) จาํกดั ปี 2558 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการ  
  บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 3 จาํกดั ปี 2556 - ปัจจุบนั 
 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จาํกดั  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จาํกดั  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกดั  ปี 2552 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ซูมิโซ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ปี 2552 - ปัจจุบนั 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
  บริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ปี 2546 - ปัจจุบนั 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั ปี 2545 - ปัจจุบนั 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
บริษทั โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ปี 2540 - ปัจจุบนั 
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   ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 
 
 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   
บริษทั โรจนะ ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั ปี 2532 - ปัจจุบนั 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -     บิดา, พ่ีชาย 

การถือหุน้ในบริษทั - ร้อยละ 9.11 จาํนวนหุน้ 184,074,037 หุน้ (รวมคู่สมรส)  
   

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั  - เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.       ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไม่มี 
2.       ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                             มี                                                          ไม่มี 
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                    ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 

นายจิระพงษ์  วนิิชบุตร 
 

 

อาย ุ - 66      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ  

  และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   ปี 2536 - ปัจจุบนั 
 

การศึกษา - MBA (International Business), 

  George Washington University, U.S.A. 
 

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) class 35/2005 (April 1, 2005) 
   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)       
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      - ไม่มี 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน     
 - กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จาํกดั  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จาํกดั  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
  บริษทั โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกดั  ปี 2552 - ปัจจุบนั 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั ปี 2545 - ปัจจุบนั 

- กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั  ปี 2540 - ปัจจุบนั 

- กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
บริษทั โรจนะเพาเวอร์ จาํกดั ปี 2539 - ปัจจุบนั 

- กรรมการ 
 บริษทั โรจนะ ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั ปี 2533 - ปัจจุบนั 
 

ประวติัการทาํงาน 5 ปี ยอ้นหลงั 

 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

  บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน) ปี 2546 - มกราคม 2560 

 - กรรมการ 
  Shanghai TICON Investment Management Co.,Ltd. ปี 2553 - มกราคม 2560 
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                              ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 
 
 

 - ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จาํกดั ปี2548-กมุภาพนัธ์2560 
 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -           นอ้งชาย 
 

การถือหุน้ในบริษทั -  ร้อยละ 1.42 จาํนวนหุน้ 28,590,381 หุน้               
 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั -      เขา้ร่วมประชุม 5 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง  
 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 

1.      ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                               มี                                        ไม่มี  
2.      ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                               มี                                      ไม่มี 
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                             ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 
         

นายยาซูชิ  ทาเคซาว่า 
 
 

อาย ุ -  59      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ   ปี 2555 - ปัจจุบนั 

การศึกษา - BA in Commercial Science, 
   Meiji University, Japan 

  

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - ไม่มี 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      -   ไม่มี 
  
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   - กรรมการ 
   บริษทั โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกดั ปี 2556 - ปัจจุบนั 
  - Executive Officer   
   Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation ปี 2554 - ปัจจุบนั 
  - กรรมการ  
   บริษทั โรจนะเพาเวอร์ จาํกดั    ปี 2553 - ปัจจุบนั 
  - กรรมการ 
   บริษทั โรจนะ ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั ปี 2549 - ปัจจุบนั 
  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร  - ไม่มี 

การถือหุน้ในบริษทั   - ไม่มี 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  4  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  5  คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.      ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 
2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                                มี                                                         ไม่มี 
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                                 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 
 

คุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท มีดงันี ้คอื 

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

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

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี นอ้ง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหาร
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 

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

 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้
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                                                                                                                                                       ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4 ) 
 

รายละเอยีดข้อมูลทีเ่กีย่วกบัการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ การคดัเลือกบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้ งกรรมการ จะใช้หลกัการพิจารณาจาก
คุณสมบติั คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ การแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ 
ตลอดจนให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดําเนินงานของบริษัท และมีเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ เพ่ือเสนอเขา้สู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นจะ
เป็นผูเ้ลือกตั้งกรรมการ 
 

องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ยค่าเบ้ียประชุมกรรมการและบาํเหน็จกรรมการ 
โดยจ่ายเป็นรายปี 
 

หลกัเกณฑ์และวธีิการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส  ซ่ึ ง
ค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ และ
สอดคลอ้งกบับทบาทและหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 ได้
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2560 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2559 
และใหน้าํเสนอเขา้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 เพ่ือพิจารณาขออนุมติัต่อไป 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี 
ประจําปี 2560 
คณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือกบุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยพิจารณาจากคุณสมบติั ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี รวมทั้งใหค้าํปรึกษาแนะนาํทางดา้นบญัชี และมีความเป็นอิสระประกอบกบั
ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย สาํหรับปี 2560 เสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
โดย นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกลุธิดา 
ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
โดยในปี 2560 กาํหนดค่าสอบบญัชี จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,930,000.- บาท ซ่ึงเห็นว่าสมเหตุผลกบัปริมาณงานการ
ตรวจสอบบญัชีของบริษทั และจาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน
รวม อยา่งไรก็ดีบริษทัมีนโยบายในการสาํรองเงินทุนเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน และจะนาํเงินส่วนท่ี
เหลือจากการสาํรองเงินทุนดงักล่าวมาพิจารณาในการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั 
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บริษัทขอเรียนแจ้งการงดของท่ีระลึก เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีหน่วยงานกาํกับดูแลบริษัทจดทะเบียนได ้   
รณรงค์ให้ลด/เลิก การแจกของท่ีระลึกในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัยงัคงจัดอาหารว่างและ
เคร่ืองด่ืมไวรั้บรอง ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุมทุกท่าน 
 



                                                                                                                                            ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5 ) 
 

รายละเอยีดการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 
 

(ปัจจุบนั)  ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน  จาํนวน 2,035,588,788 บาท (สองพนัสามสิบห้าลา้นห้าแสนแปดหม่ืนแปด
     พนัเจด็ร้อยแปดสิบแปดบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,035,588,788  หุน้ (สองพนัสามสิบห้าลา้นห้าแสนแปดหม่ืนแปด
    พนัเจด็ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 2,035,588,788  หุน้ (สองพนัสามสิบห้าลา้นห้าแสนแปดหม่ืนแปด
    พนัเจด็ร้อยแปดสิบแปดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                   - หุน้ (                           -                              ) 

 
(การลดทุน)  ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน  จาํนวน 2,020,461,863 บาท (สองพนัยี่สิบล้านส่ีแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัแปด

     ร้อยหกสิบสามบาท) 

 แบ่งออกเป็น 2,020,461,863  หุน้ (สองพนัยี่สิบล้านส่ีแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัแปด
    ร้อยหกสิบสามหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั 2,020,461,863  หุน้ (สองพนัยี่สิบล้านส่ีแสนหกหม่ืนหน่ึงพนัแปด
    ร้อยหกสิบสามหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ                                   - หุน้ (                           -                              ) 
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                                                                                                                                                    ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6 ) 
 

รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีอ่อกและเสนอขาย 
 

 วตัถุประสงค ์ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน รวมทั้งการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพ่ือชาํระคืนหน้ีคงคา้ง 
 
 ประเภท  หุ้นกูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มี

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง   

  
 วงเงิน มูลค่ารวมของหุน้กู ้(ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง เม่ือนบัรวมกบัมูลค่ารวม

ของหุน้กูข้องบริษทั (ตามมูลค่าที่ตราไว)้ ที่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง  จะตอ้งมีจาํนวนเงินไม่เกิน 6,000 ลา้นบาท 

  
 อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี โดยสามารถกาํหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนดอายุหรือไม่ก็ได ้ทั้งน้ี 

ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในแต่ละคร้ัง 
  
 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรือ ผู ้
ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซ่ึงอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจาํนวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็น
คราวๆ ไป 

   
  อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
  
 เง่ือนไขอ่ืนๆ  ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั มีอาํนาจในการ
กาํหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดต่างๆ ของหุน้กูไ้ดต้ามท่ีเห็นสมควร 
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                   ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7 ) 
 

ข้อบังคบับริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การออกหุ้น 
 ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั มีมูลค่าหุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งชาํระค่าหุน้เตม็มูลค่า 
   บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพยอ่ื์นใดตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีหุน้บุริมสิทธิ (ถา้มี) จะใหแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัได ้โดยใหผู้ถื้อ
หุน้บุริมสิทธิยืน่คาํขอแปลงหุน้ตามแบบท่ีบริษทักาํหนดต่อบริษทั พร้อมกบัส่งมอบใบหุน้คืน 
 

 ขอ้ 5.  หุ้นของบริษทัจะถือโดยบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงไดไ้ม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   
  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั 
 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นได ้ไม่นอ้ยกวา่ 
1 ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให ้
ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบไม่นอ้ยกวา่  7 วนั ก่อนวนั
ประชุมและโฆษณา  คาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้ง
สาํนกังานใหญ่ของบริษทันั้น เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  
  สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่หรือสาํนกังานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
 

 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหก้าร
ประชุมเป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และ
ใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่  7 วนั ก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองค์
ประชุม 
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 ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
 

 ขอ้ 43. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทัใน

รอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล และบญัชีกาํไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการ
ประชุม   กไ็ด ้หนงัสือมอบฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีกฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด  
 หนงัสือมอบฉนัทะน้ี จะตอ้งมอบใหป้ระธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

 ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือหรือ
รับมอบแลว้แต่กรณี โดยถือวา่หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
 

 ขอ้ 41. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึง

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

วตัถุประสงคแ์บ่งกาํไรขาดทุนกนั 
  (จ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั การเพ่ิม หรือลดทุน การออกหุน้กู ้การ

ควบหรือเลิกบริษทั 
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 ขอ้ 42. ผูถื้อหุน้คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
เวน้แต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  ความในวรรคแรก ใหใ้ชบ้งัคบัรวมตลอดถึงในกรณีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้บุคคลดงักล่าวดว้ย 
 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลอืกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ขอ้ 16. ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน
กรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
  กรรมการของบริษทัอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซ่ึงมิใช่ผูถื้อหุน้ของบริษทักไ็ด ้
 

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

 ขอ้ 18.    ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี            

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึงเสียง 
  (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คน เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
  (3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนั
วา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออก
ตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ขอ้ 24. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บาํเหน็จ และโบนสัหรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลง 
  ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะ
ไดรั้บค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนใดในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 
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การจ่ายเงนิปันผล 
 ขอ้ 48. หา้มมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้แต่ละหุน้เท่าๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผล
กาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ให้กระทาํภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์
รายวนัภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ดว้ย 
 

 ขอ้ 49. บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
   นอกจากเงินสํารองท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ลงมติ เพ่ือจดัสรร
เงินไวเ้ป็นทุนสาํรองอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้
 

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

 ขอ้ 45. บริษทัตอ้งจดัให้มีการทาํและเก็บรักษาบญัชีตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายว่าดว้ยการนั้น และ
ตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
  

 ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สําเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบ

บญัชีของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 

 ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 

 ขอ้ 51. ผูส้อบบญัชี มีอาํนาจตรวจสอบบญัชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกบัรายไดร้ายจ่าย ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ในระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั ในการน้ีใหมี้อาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง 
ผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบั
การดาํเนินกิจการของบริษทัได ้
  

 ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชี
กาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้นให้บริษทัจดัส่งรายงานและ
เอกสารของบริษทั ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 

หลกัฐานสําหรับการเข้าร่วมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 
(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุ้น เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัข่ี บตัรประจาํตวัขา้ราชการ บตัรประจาํตวั

พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ พร้อมทั้ งลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูตอ้ง และบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ  
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอาํนาจ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และ

บตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ  
2. นิตบุิคคล 

2.1 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 
(ก) สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พร้อมกบั

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติ
บุคคล 

(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคลในหนงัสือมอบฉนัทะ 
พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางประเทศ 
(ก) สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล พร้อม

กบัสาํเนาหนงัสือเดินทาง ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคล 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาหนงัสือเดินทาง ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม     

นิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุน้ เป็นผูม้อบฉนัทะ กรุณาแนบหนงัสือมอบอาํนาจให ้Custodian และแนบหลกัฐานของผูม้อบอาํนาจ และของ Custodian 
ตาม 2.2 (ข) รวมทั้งหนงัสือยนืยนัหรือสาํเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย  
                ทั้งน้ี ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถกูตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศตอ้ง
มีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
 ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์บาร์โคด้มาในวนัประชุม ซ่ึงสามารถ
ลงทะเบียน และยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 10.00 น. ของวนั
องัคารท่ี 25 เมษายน 2560 
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   ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9 ) 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอสิระทีบ่ริษัทกาํหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

นายพงษ์ศักดิ์  องัสุพนัธ์ุ 
 

อาย ุ - 78   ปี 
 

ท่ีอยู ่ - เลขท่ี 380 หมู่ท่ี 2 ตาํบลบางเขน  
  อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 
  

ตาํแหน่งในบริษทั -    กรรมการอิสระ  
  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        ปี 2542 - ปัจจุบนั 
 

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

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

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร             -        ไม่มี 
 
 

การถือหุน้ในบริษทั -  ไม่มี 
 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม   5   คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด    5    คร้ัง 
และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั   - เขา้ร่วมประชุม   4   คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด    4    คร้ัง 
 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี         -    ไม่มี 
 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.       ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไม่มี 
2.      ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                             มี                                                          ไม่มี 
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  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 
 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

 
 

เขียนท่ี……..............……………................................ 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2560 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี……................................ ถนน...................................................... ตาํบล/แขวง……....…………....................
อาํเภอ/เขต.…...….......................................จงัหวดั..............................……………รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)  
 โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
 (3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) ............................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................
หรือ 
 (2) ............................................................................................................................ อาย.ุ............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต....................................... จงัหวดั................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................
หรือ 
 (3) นายพงษ์ศกัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      อายุ      78     ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี       380    หมู่ท่ี    2       ตาํบลบางเขน       อาํเภอเมืองนนทบุรี         จงัหวดันนทบุรี          รหสัไปรษณีย ์        11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

- 34 - 



          ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 
 

  (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 

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

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559    
  -เพ่ือรับทราบ- 
      

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2559 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายดิเรก  วนิิชบุตร 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายจิระพงษ ์ วนิิชบุตร 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายยาซูชิ  ทาเคซาวา่ 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
    

  วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2560   
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 
 

   

  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี  8. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ 
 ของบริษทั ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ 
                (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 

  วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้  
หุน้ละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตดัหุน้ท่ียงั
ไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั ซ่ึงคงเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ROJNA-W3) ซ่ึงครบกาํหนดอายแุลว้ 

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

  วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลด
ทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั 

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

   วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

 

  วาระท่ี 12. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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              ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 
   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

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

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

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
  (…………………………………………….) 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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        ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 
 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

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

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

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

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

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

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

 

เขียนท่ี…….............……………................................. 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2560 

(1)   ขา้พเจา้..……………………………………...…..………...………..…….........................………………......
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี…….............................ถนน..................................................ตาํบล/แขวง……....…………...................
อาํเภอ/เขต.…...….......................................จงัหวดั.............................……………รหสัไปรษณีย.์.......................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั..................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม......................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั.............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ........................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 
 (2)   ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)  ............................................................................................................................. อาย.ุ............................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน...........................................................ตาํบล/แขวง...................................................
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.........................................................รหัสไปรษณีย.์...................................
หรือ 
 (2)  ...........................................................................................................................อาย.ุ...........................ปี 
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................................ถนน........................................................ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต............................................จงัหวดั.........................................................รหัสไปรษณีย.์...................................
หรือ 
 (3)   นายพงษ์ศกัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         อายุ      78      ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี      380      หมู่ท่ี       2      ตาํบลบางเขน         อาํเภอเมืองนนทบุรี       จงัหวดันนทบุรี       รหสัไปรษณีย ์        11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 
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 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุน้สามญั.........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................เสียง 
    หุน้บุริมสิทธิ....................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................เสียง 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.............................................................เสียง 

 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 

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

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2559  
  - เพ่ือรับทราบ -      

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย.........เสียง ไม่เห็นดว้ย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2559 
                        (ก) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

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

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

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายดิเรก  วนิิชบุตร 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายจิระพงษ ์ วนิิชบุตร 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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   ช่ือกรรมการ  นายยาซูชิ  ทาเคซาวา่ 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

    

 วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2560 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2560 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทั และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ 

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

  วาระท่ี 9. พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 15,126,925 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ        
1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,035,588,788 บาท เป็น 2,020,461,863 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทั ซ่ึงคงเหลือจากการรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั คร้ังท่ี 3 (ROJNA-W3) ซ่ึงครบกาํหนดอายแุลว้ 

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

  วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบียน โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั 

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

  วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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   วาระท่ี 12. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน
หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

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

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

 

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

 

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

หมายเหตุ 

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้              
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

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

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

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

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

 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
                            (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 

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

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง  ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                      เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง
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 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 11 ) 

 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี  

Request Form for Annual Report  
 
Please, full up the following if  you need an Annual  Report 2016 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 2016 in copy to you. 
 

ถา้ท่านตอ้งการรูปเล่มของรายงานประจาํปี 2559 กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างน้ีและสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน     
(ซ่ึงยงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมเซ็นรับรองสําเนาสําหรับผูถื้อหุ้นสามญั หรือเอกสารของนิติบุคคลสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติ
บุคคลและส่งกลบัมาท่ีบริษทั ทางบริษทัจะจดัส่งรายงานประจาํปี 2559 ใหท่้านต่อไป 
 

Shareholder’s name 
รายช่ือผูถื้อหุน้  

  Mr. Mrs. Miss : 
 

Shareholder’s No. 
เลขท่ีผูถื้อหุน้ 

 Total Shares 
จาํนวนหุน้ 

 

Address 
ท่ีอยู ่

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

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

วนัท่ี  :  …………../…………../…………… 
 
 
 
 
 
 
 

นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................  
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   เอกสารสําคญั – โปรดนํามาในวนัประชุม

  Important –Please bring this document to the meeting 

 
                     

 
 
 
 
           

            
  
 

   บรษิทั  สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั  (มหาชน)                             
   Rojana Industrial Park Public Company Limited                    

  

                                                               

ขา้พเจา้          สญัชาต ิ

I/We                                      Nationality                            
อยูบ่า้นเลขที ่                                                                                                                เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
Address       Shareholder’s Registration No. 
                  

 
 
เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน)  (“บรษัิท”)  
being a shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited (“The Company”) 

  
 

โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม        หุน้  
holding the total amount of shares  
       
หุน้สามัญ  หุน้   
ordinary share  shares  
  
หุน้บรุมิสทิธ ิ  หุน้   
preferred share shares  

 
 

 
 แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 
 Registration Form 

 
 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 

The 2017 Annual General Meeting of Shareholders  
 

วนัองัคารที ่25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบษุราคมั บอลรมู ช ัน้ 2 โรงแรมอวาน ีเอเทรยีม กรงุเทพฯ 
เลขที ่1880 ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  
         Tuesday, April 25, 2017, at 10.00 hrs., at Bussarakum Ballroom, 2/F Avani Atrium Bangkok Hotel, 

      No. 1880, New Petchburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 

 
 
 

ขา้พเจา้   เป็นผูถ้อืหุน้ หรอื ผูรั้บมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้  
I/We      shareholder or proxy holder of     
                                               

บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน)   หมายเลขบัตรประชาชน ID Card                                                              . 

Rojana Industrial Park Public Company Limited of which the identification number 

   ไดม้าเขา้รว่มประชมุดังกลา่วขา้งตน้  

attend the above mentioned meeting.                     

                                                         
                                      
 ลงชือ่  ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
 Sign                                                   Meeting Attendant 
 ( ) 

    
 

เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน โปรดนําเอกสารฉบบันีม้าแสดงตอ่พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชุมดว้ย 
For your convenience, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. 

 
 

 
 
 
 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 
ลําดับที ่12 
Attachment 

No.12 
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        ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 13 ) 

 

แผนทีต่ั้งสถานทีจั่ดประชุม 
 

 

 

 
 
 

ห้องบุษราคมั บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ (ช่ือเดมิ อมารี เอเทรียม) 
เลขที ่1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 0 2718 2000 
 โทรสาร : 0 2718 2011 

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