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 9. หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ข.  และ  แบบ ค.  
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาํปี 
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนาํมาแสดงในวนัประชุม) 
12. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุม 
 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 
27 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2562 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 2561 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล     การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ซ่ึงบริษทัได้
จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ งนาํส่งกระทรวงพาณิชยต์ามท่ี
กฎหมายกาํหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนตอ้งจดัให้มีรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี และมีการ
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.rojana.com   (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

 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.       พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล      ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 บริษทัตอ้งจัดทาํรายงานผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของ
บริษทัในรอบปี 2561 เพ่ือเสนอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  

 การลงมต ิในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 
   

3.     พจิารณาอนุมตัิงบการเงิน สําหรับปี ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล       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 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั   
เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทัแลว้  

 การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

4.    พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล   

 วตัถุประสงค์และเหตุผล     ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
จากเงินกาํไรเท่านั้น และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ
ในการประชุมคราวต่อไป (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตรารวม  หุ้นละ 0.60 บาท             
ซ่ึงบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี 1 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ท่ีได้จ่ายให้กับผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี                
28 พฤษภาคม 2561 และคร้ังท่ี 2 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2561 แลว้ คงเหลือเป็นเงินปัน
ผลท่ีจะจ่ายสาํหรับผลการดาํเนินงานงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 อีกในอตัรา หุน้ละ 0.20 บาท 

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) เพ่ือรับสิทธิในเงินปันผล
คือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

  การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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5.    พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ    
 วัตถุประสงค์และเหตุผล    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้19 

กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1ใน 3 ถา้จาํนวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ี
ออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได  ้การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออก       
ตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ นายพงส์ สารสิน, นายชาย วนิิชบุตร และนายยาสุฮิโระ สุกิกชิุ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3)  

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

    (1) นายพงส์ สารสิน   กรรมการอิสระ 
    (2) นายชาย วนิิชบุตร  กรรมการ 
    (3) นายยาสุฮิโระ  สุกิกชิุ    กรรมการ  

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ         
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการ
ดาํเนินงานของบริษทั  
การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

  

6.      พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 2562 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 
กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อันได้แก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บําเหน็จและโบนัสหรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลง”  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาํปี 2562 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2561  

 การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

7.      พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัไดค้ดัเลือกและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 ดงัน้ี    
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 7.1 ช่ือผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัเสนอแต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัท โดยนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนันท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือ นายยทุธพงษ ์
เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์การตรวจสอบบญัชี รวมทั้งให้คาํปรึกษาแนะนาํทางดา้นบญัชี และมีความเป็น
อิสระ ประกอบกบัไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

        7.2 ค่าตรวจสอบบญัชี ในปี 2562 กาํหนดค่าสอบบญัชี จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท    
        7.3 ความสัมพนัธ์กบับริษทั   ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั,  ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่        
   

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษทั แต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2562  มีรายช่ือ ดงัน้ี  

  1. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ  
  2. นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
  3. นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
  4. นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  5946 หรือ 
  5. นายยทุธพงษ ์  เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  9445   
 และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท โดยเห็นวา่สมเหตุผลกบัปริมาณงาน

การตรวจสอบบญัชีของบริษทั และจาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน และให้
เสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป  

 การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

8.  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล     เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สาํหรับใชใ้นการดาํเนินงาน รวมทั้งขยายธุรกิจของ

บริษทั และ/หรือ ชาํระคืนหน้ีคงคา้ง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการ

ออกและเสนอขายหุน้กู ้จาํนวนเงินไม่เกิน 10,000 ลา้นบาท 
 การลงมติ   ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

9.  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 

 บริษทัไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. และเพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกให้กบัผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งข้ึน โปรดนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพิมพ์บาร์โคด้มาในวนัประชุม        
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 11) และนาํเอกสารและหลกัฐานตามรายการท่ีระบุไว ้(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7) มาแสดงเพ่ือ
ลงทะเบียนในวนัประชุม  ทั้งน้ี  หากผูถื้อหุน้ท่านใดไม่สามารถท่ีจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น 
.                                                                                                                                                                  
 
 

- 4 - 



(ส่ิงท่ีส่งม
ตรวจสอบ
กรุณากรอ
เปล่งวิทยา
เวอร์ ถนน
ของบริษทั
แสตมป์สํ
สามญัผูถื้อ
โรงแรม อ
 
  

 จึ
 
 

 
 
 

                 
  
  
 
 
 
หมายเหตุ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

าดว้ย ลาํดบัท่ี 9
บ เป็นผูเ้ขา้ร่วมป
อกขอ้ความครบ
า เลขานุการบริ
นเพชรบุรีตดัให
ทไดมี้เวลาตรวจ
าหรับปิดในห
อหุน้ตามขอ้บงัค
อมารี เอเทรียม) 

จึงเรียนมาเพ่ือโ

                        
  
  

 1. บริษทั
ประจ

2. บริษั
ประก

3. บริษทั
ซ่ึงได
ประจ
และส

9) หรือบุคคลดั
ประชุมและออ
ถว้นสมบูรณ์ใน
ษทั บริษทั สวน
หม่ แขวงบางกะ
จสอบเอกสารต
นังสือมอบฉัน
คบับริษทั (ส่ิงที
 ท่ีใชใ้นการจดัป

โปรดทราบ และ

                        
  
  

ทกาํหนดวนักาํ
จาํปี 2562 ในวนั
ัทได้เผยแพร่ห
กอบการประชุม
ทไดจ้ดัทาํรายง
ดแ้นบไปกบัหน
จาํปีในแบบรูป
ส่งกลบัมาท่ีบริษ

ดงัต่อไปน้ี คือ น
กเสียงลงคะแน
นหนงัสือมอบฉ
นอุตสาหกรรม
ะปิ เขตห้วยขว
ต่างๆ ใหเ้รียบร้อ
ทะให้แก่ผูรั้บม
ท่ีส่งมาดว้ย ลาํด
ประชุมสามญัผู ้

ะขอเชิญเขา้ร่วม

                        
  
  

าหนดรายช่ือผูถื้
นท่ี 18 มีนาคม 
หนังสือเชิญป
ม และแบบฟอร์
งานประจาํปี 2
นังสือเชิญประ
เล่ม สามารถก
ษทั โดยจะจดัส่

นายอนุวฒัน์ เม
นนแทนท่าน (สิ
ฉนัทะตามแบบ
มโรจนะ จาํกดั (
าง กรุงเทพฯ 1
อย ถูกตอ้ง และ
มอบฉันทะท่ีม
ดบัท่ี 6) และแน
ผูถื้อหุน้ ประจาํ ี

มประชุมตามวนั

                    
             (น
                

ถือหุ้น (Record
 2562  
ประชุมสามัญผ
ร์มหนงัสือมอบ
561 ในรูปแผน่
ะชุมในคร้ังน้ี ห
กรอกแบบฟอร์
ส่งรายงานประจํ

- 5 - 

ธีวิบูลวฒิุ กรร
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล
ท่ีแนบ พร้อมล
(มหาชน) เลขที
0310  ภายในวั
ะทนัเวลาท่ีเร่ิม
มาประชุมสามญั
นบแผนท่ีตั้งโรง
ปี 2562 (ส่ิงท่ีส่

น เวลา และสถ

ขอแสดงความน

นายจิระพงษ ์วนิิ
   กรรมการผูจ้ดั

d Date) ท่ีมีสิท

ผู ้ถือหุ้น  ประ
บฉนัทะไวใ้นเวบ็
นบนัทึกขอ้มูล 
หากผูถื้อหุ้นท่า
์มขอรับรายงาน
จาํปี 2561 ใหท่้า

มการอิสระและ
ลาํดบัท่ี 8) โดย
งลายมือช่ือใหเ้ ี
ท่ี 2034/115 ชั้น
วนัท่ี 19 เมษายน
การประชุมผูถื้อ
ญผูถื้อหุ้น บริษ
งแรมอวานี เอเท
ส่งมาดว้ย ลาํดบั

านท่ีดงักล่าวขา้

นบัถือ 

 
นิชบุตร) 
ดการ 

ทธิในการเขา้ร่ว

จําปี  2562 ฉบ
บไซตข์องบริษั
(CD-ROM) (ส่ิ
านใดมีความปร
นประจาํปี (ส่ิง
านต่อไป 

ะประธานคณะ
ขอความร่วมมื
เรียบร้อยส่งมาที
น 26 อาคารอิตลั
น 2562 เพ่ือให้
อหุน้ โดยจดัเต
ษทัจะดาํเนินกา
ทรียม กรุงเทพ
บท่ี 12) 

า้งตน้ดว้ย 

 

วมประชุมสามั

บับน้ี  พร้อมทั้
ทั www.rojana

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล
ระสงค์จะขอรั
งท่ีส่งมาดว้ย ลาํ

ะกรรมการ
อจากท่าน
ท่ี นางวิไล 
ลไทย ทาว
หเ้จา้หนา้ท่ี
ตรียมอากร
ารประชุม
ฯ (ช่ือเดิม 

ญัผูถื้อหุ้น 

ัง เอกสาร
a.com 
ลาํดบัท่ี 2) 
ับรายงาน
าดบัท่ี 10) 



 
 
         

    

      ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ของ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกัด (มหาชน) 

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

เวลาและสถานที่ 

ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบษุราคมั บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880  
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ รวม 9 ทา่น คือ 
1. คณุพงษ์ศกัด์ิ  องัสพุนัธุ์ ประธานกรรมการ 
2. คณุดิเรก  วินิชบตุร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. คณุจิระพงษ์  วินิชบตุร กรรมการผู้จดัการ  
4. คณุอมรา  เจริญกิจวฒันกลุ กรรมการตรวจสอบ  
5. คณุชาย  วินิชบตุร กรรมการ 
6. คณุยาซชิู  ทาเคซาวา่ กรรมการ 
7. คณุอนวุฒัน์  เมธีวิบลูวฒิุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
8. คณุยาสฮิุโระ สกิุกชิุ กรรมการ 
9. คณุสเุทพ  พงษ์พิทกัษ์ กรรมการตรวจสอบ 

ในการประชมุครัง้นี ้มีทา่นกรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คือ คณุพงส์ สารสนิ เน่ืองจากทา่นติดภารกิจ 

 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

มีผู้สอบบญัชี  เข้าร่วมประชมุ 1 ทา่น คือ 
 1. คณุยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน 
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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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กจิการเบือ้งต้น 

คุณวิไล เปล่งวิทยา (เลขานกุารบริษัท) กลา่วว่าบริษัทมีผู้ ถือหุ้น 6,750 ราย  ซึง่ถือหุ้นรวม 2,020,461,863 หุ้น ทัง้นี ้มีผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 91 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,322,732,136  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 65.47 ของ
ทนุชําระแล้ว ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพ่ือสทิธิเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

คุณวไิล  กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัท  

คุณวิไล แจ้งต่อท่ีประชุมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุ ดงันี ้ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40. กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนน
เสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้น
เหน็ชอบหรือเหน็ด้วยตามมติท่ีนําเสนอ  

- หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายตามความประสงค์ของท่านลงในบตัร
ลงคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน พร้อมกบัลงลายมือช่ือในบตัร และชมืูอขึน้ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะเก็บ
บตัรลงคะแนน     

- สําหรับวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระเพ่ือรับทราบ ไมมี่การลงมติ 

- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน  

ทัง้นี ้การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจํานวน
คะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ท่ีเข้าร่วมประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระ
นัน้ๆ  

- กรณีผู้ ถือหุ้ นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้นําคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนัทึกรวมไว้ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว 

และหากผู้ ถือหุ้นท่านใด ประสงค์ท่ีจะออกจากห้องประชุมโดยไม่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นอีกต่อไป กรุณาแจ้งกับ
เจ้าหน้าท่ีของบริษัททางด้านจดุลงทะเบียน เพ่ือจะได้หกัจํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นออกในวาระนัน้ 

นายพงษ์ศกัด์ิ องัสพุนัธุ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในท่ีประชมุ ประธาน ได้กล่าวเปิดการประชมุและดําเนินการ
ประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2561 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม 
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว  และรายงานการประชุม 
ดงักลา่วได้บนัทกึอยา่งถกูต้อง    

คุณวิไล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  และในระหว่างวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพิ่มจํานวน 11 ท่าน ถือหุ้นรวม 
8,901,208 หุ้น 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จาํนวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 1,331,633,344  ร้อยละ 100.0000 

รับรอง 1,331,633,344             ร้อยละ 100.0000 

ไมรั่บรอง 

งดออกเสียง 

                     0 

                     0 

 ร้อยละ     0.0000 

      ร้อยละ 0.0000 

มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2561 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2560 

ประธาน ได้ขอให้คณุจิระพงษ์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้แถลงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 
2560 

คุณจิระพงษ์ กลา่วว่า เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2560 ยงัมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียง
กบัปีท่ีแล้ว ซึง่จากการฟืน้ตวัของการใช้จ่ายในประเทศ และภาคการทอ่งเท่ียวท่ีเติบโตตอ่เน่ือง ประกอบกบัแรง
หนนุจากภาครัฐผลกัดนัโครงการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานให้เกิดขึน้เป็นรูปธรรมมากขึน้ ผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ดี ซึง่โครงสร้างรายได้หลกัของบริษัทและบริษัทย่อย คือ รายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์และรายได้จากการขายไฟฟ้า โดยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัท
ย่อยมีการขายท่ีดินถนนสุขุมวิท 66 ออกไปทัง้แปลงท่ียังไม่มีการพัฒนา, กําไรท่ียังไม่เกิดขึน้จากการ
เปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ จํานวนเงิน 400.15 ล้านบาท รายได้ส่วนนีม้าจากบริษัทซือ้หุ้นสามญั IPO ของ
บริษัท กลัฟ์    เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) และรายได้จากการขายไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึน้ของบริษัท 
โรจนะเพาเวอร์ จํากดั ซึง่เร่ิมผลติและให้บริการในโครงการ SPP3 ตัง้แตก่ลางปี 2560   
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ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 

มติท่ีประชมุ 

 ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สาํหรับปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

คุณวิไล กลา่วว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 46 ได้กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบดลุและงบกําไรขาดทนุ ฉบบั
สิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงิน
ของบริษัท สําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแล้ว  

คุณวิไล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และในระหว่างวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจํานวน 18 ท่าน ถือหุ้นรวม 
7,769,048 หุ้น 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จาํนวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 1,339,402,392  ร้อยละ  100.0000 

อนมุติั 1,338,673,692  ร้อยละ    99.9456 

ไมอ่นมุติั                     0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง          728,700             ร้อยละ      0.0544 

มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุอนมุติังบการเงิน สําหรับปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธาน ได้มอบหมายให้คณุจิระพงษ์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้แถลงต่อท่ีประชุม เร่ืองการจ่ายเงินปันผล

ของบริษัท ประจําปี 2560 

คุณจริะพงษ์ กลา่ววา่ จากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2560 ตามท่ีได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบแล้วนัน้ 
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บริษัทจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีก
ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทัง้จํานวน ซึ่งเป็นการจ่าย
เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหวา่งกาลตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2560 จํานวน 0.10 บาทต่อหุ้น ท่ีจ่าย
ไปแล้วจากกําไรสะสม เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2560 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือรับสิทธิเงินปันผล ในวนัที่ 4 
พฤษภาคม 2561 (ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561) และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

 

  ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงิน  
ปันผล ประจําปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

คุณวไิล แจ้งตอ่ท่ีประชมุว่า โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน  และในระหวา่งวาระท่ี 4 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพิ่มจํานวน 2 ทา่น ถือหุ้นรวม 120 หุ้น 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จาํนวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 1,339,402,512  ร้อยละ  100.0000 

อนมุติั 1,339,400,472  ร้อยละ    99.9998 

ไมอ่นมุติั                     0             ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง               2,040  ร้อยละ      0.0002 

มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุอนมุติัการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 คุณวิไล กล่าวว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 19 กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  จํานวน 3 
ท่าน  คือ   คุณพงษ์ศักด์ิ อังสุพันธุ์, คุณอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ และคุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ณ วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีผ่านมา ได้พิจารณาเสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้ามา
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากกรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ 
ความสามารถ ในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจนให้ความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดําเนินงานของบริษัท และเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดย
สม่ําเสมอ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างอิสระในวาระนี ้ขอให้บคุคลท่ีถกูเสนอช่ือรับแต่งตัง้เป็น
กรรมการทัง้ 3 ทา่น ออกจากท่ีประชมุเป็นการชัว่คราว 
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คุณจิระพงษ์ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนพิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล  

คุณวิไล  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และในระหว่างวาระท่ี 5.1 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพิ่มจํานวน 2 ท่าน ถือหุ้น
รวม 2,540  หุ้น 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
ผลการออกเสียงลงคะแนน 

5.1 คณุพงษ์ศกัด์ิ  องัสพุนัธุ์ 

 
จาํนวนเสียง  

(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 
ร้อยละของเสียง 

ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   1,339,405,052  ร้อยละ  100.0000 

อนมุติั   1,305,628,360  ร้อยละ    97.4782 

ไมอ่นมุติั        33,686,692  ร้อยละ      2.5150 

งดออกเสียง               90,000  ร้อยละ      0.0067 

5.2 คณุอนวุฒัน์ เมธีวิบลูวฒิุ 

 จาํนวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน  1,339,405,052  ร้อยละ  100.0000 

อนมุติั  1,305,628,360  ร้อยละ    97.4782 

ไมอ่นมุติั      33,686,692  ร้อยละ      2.5150 

งดออกเสียง             90,000  ร้อยละ      0.0067 

5.3 คณุอมรา เจริญกิจวฒันกลุ 

 จาํนวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน   1,339,405,052  ร้อยละ  100.0000 

อนมุติั   1,305,952,600  ร้อยละ    97.5024 

ไมอ่นมุติั       33,362,452  ร้อยละ      2.4908 

งดออกเสียง              90,000  ร้อยละ      0.0067 
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มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชุมอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ โดยเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน
กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

คุณจิระพงษ์ ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ท่ีได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวกลบัเข้าท่ีประชุม เพ่ือ
ดําเนินการในวาระตอ่ไป 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจาํปี 2561 

 คุณวิไล กลา่วว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 24 กําหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน อนัได้แก่ เบีย้
ประชมุ เบีย้เลีย้ง บําเหน็จ และโบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้
กําหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง 

ประธาน กลา่ววา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทน
กรรมการของบริษัท ปะจําปี 2561จํานวนเงินไมเ่กินปีละ 8,000,000.- บาท ซึง่เทา่กบัปี 2560   

 คุณวไิล แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหว่างวาระท่ี 6 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่มจํานวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 
33,629,260 หุ้น 
ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จาํนวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 1,373,034,312  ร้อยละ  100.0000 

อนมุติั 1,372,944,312  ร้อยละ    99.9934 

ไมอ่นมุติั                      0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง              90,000  ร้อยละ      0.0066 
 

มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 2561   
 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2561 

 คุณวิไล กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทได้คัดเลือก และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาเห็นควรแต่งตัง้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยนายอธิพงศ์ อธิพงศ์
สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาว
กลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
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ทะเบียนเลขท่ี 4054 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบัญชี 
รวมทัง้ให้คําปรึกษา แนะนําทางด้านบญัชี และมีความเป็นอิสระ ประกอบกบัไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัท
และบริษัทยอ่ย 

คา่ตรวจสอบบญัชี  ในปี 2561 กําหนดคา่สอบบญัชี จํานวนเงินไมเ่กินปีละ 1,600,000.- บาท  

ความสมัพนัธ์กบับริษัท  ไมมี่การถือหุ้นในบริษัท, ไมมี่สว่นได้เสียกบัผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

ประธาน กลา่ววา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 
แตง่ตัง้บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2561 มีรายช่ือ ดงันี ้
  1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
  2. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ 
  3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
  4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
  5. นายวิชยั  รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4054 
และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 จํานวนเงินไม่เกินปีละ 1,600,000.- บาท โดยเห็นว่าสมเหตผุลกับ
ปริมาณงานการตรวจสอบบญัชีของบริษัท และจํานวนเวลาท่ีใช้ในการปฏิบติังานตรวจสอบ และรวมถึงการ
สอบทานและให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท และกําหนดค่าสอบบัญชี 
ประจําปี 2561  

คุณวิไล  แจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหว่างวาระท่ี  7   มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพิ่มจํานวน 1 ท่าน   ถือ
หุ้น 4,000  หุ้น 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จาํนวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ที่ต้องการ 

จาํนวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 1,373,038,312  ร้อยละ  100.0000 

อนมุติั 1,371,803,368  ร้อยละ    99.9101 

ไมอ่นมุติั        1,144,944  ร้อยละ      0.0834 

งดออกเสียง             90,000  ร้อยละ      0.0066 

มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561  

 

 
- 13 - 



วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

 คุณวิไล กลา่วว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้  จํานวน
เงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมนุเวียน สําหรับใช้ในการดําเนินงาน รวมทัง้การขยาย
ธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ชําระคืนหนีค้งค้าง  ซึง่มีรายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีออกและเสนอขาย ดงันี ้

 

 วตัถปุระสงค์ ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน รวมทัง้การขยายธุรกิจ และ/หรือ เพ่ือชําระคืนหนีค้งค้าง 
 

 ประเภท  หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบชืุ่อผู้ถือหรือไม่ระบชืุ่อผู้ถือ มีประกนัหรือไม่มีประกนั มีหรือไม่มี
ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้   

  

 วงเงิน มลูค่ารวมของหุ้นกู้  (ตามมลูค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครัง้ เมื่อนบัรวมกบัมลูค่ารวม
ของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมลูค่าที่ตราไว้) ที่ยงัมิได้ไถ่ถอนทัง้หมดทกุประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึง่  จะต้องมีจํานวนเงินไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท 

  

 อาย ุ ตามท่ีจะกําหนดในแต่ละคราว โดยขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้น
กู้หรือตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีได้ออกในคราวนัน้ 

  

 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ผู้ลงทนุโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้
ลงทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครัง้เดียวเต็มจํานวนวงเงิน หรือเสนอขายเป็น
คราวๆ ไป 

   

  อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้  
  

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  จํานวนเงินไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท 
 

คุณวิไล แจ้งต่อท่ีประชมุว่า โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และในระหว่างวาระท่ี 8 มีผู้ ถือหุ้น
เข้าประชมุเพิ่มจํานวน 2 ทา่น ถือหุ้นรวม 4,260 หุ้น 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชมุมีมติ ดงันี ้
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วาระที่ 9 

  

ประธานจงึ

 

  
  
  

 

ผลการออกเสี

 

จาํนวนเสีย
มีสทิธิออก

ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้

อนมุติั 

ไมอ่นมุติั 

งดออกเสียง

มติท่ีประชมุ 

ท่ีประชมุอนมุั

 พจิารณาเร่ือ

เม่ือไมมี่ผู้ เสน
 

งกลา่วปิดการป

                      
                      
 

สียงลงคะแนน 

ยงที่ต้องการ: 
กเสียงลงคะแน

าร่วมประชมุแล

ง 

มติัการออกและ

องอ่ืนๆ (ถ้ามี)

นอให้มีการพิจา
 

ประชมุ  เวลา 1

                      
                      

ไม่น้อยกว่า
นน 

ละมีสทิธิออกเสี

ะเสนอขายหุ้นกู้

)  

ารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

11.40 น. 

                      
                      

 3 ใน 4 ของจ

สียง 

กู้   จํานวนเงินไม

  

            ลงช่ือ
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จาํนวนเสี
(1 หุ้น ต่อ 1 

จํานวนเสียงทั

1,373,042,

1,373,040,

                 

             2,0

มเ่กิน 6,000 ล้า

        (นายพงษ์

- 

ยง  
เสียง) 

ทัง้หมดของผู้ถื

572  

532  

   0  

040  

านบาท  

ษ์ศกัด์ิ   องัสพุนั

ร้อยละของ
ที่ต้องกา

ถือหุ้นที่มาปร

ร้อยละ  100

ร้อยละ    99

ร้อยละ      0

ร้อยละ      0

ประธาน
นธุ์) 

งเสียง 
าร 

ระชุมและ 

0.0000 

9.9999 

0.0000 

0.0001 

นท่ีประชมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายพงส์
 

อาย ุ

ตาํแหน่งใน

การศึกษา 

การอบรม

ประสบกา
กิจการท่ีเป็
 
กิจการท่ีไม
 
 
 
การถือหุน้

จาํนวนคร้ั

คุณสมบติั
1.      ประ
                 
2.      ประ
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส  สารสิน 

นบริษทั 

 

บทบาทหนา้ท่ีก

ารณ์การทาํงาน 
ป็นบริษทัจดทะ

ม่ใช่บริษทัจดท

นในบริษทั 

ังท่ีเขา้ร่วมการป

ตอ้งหา้ม 
วติัการกระทาํค
               มี      
วติัการทาํรายก
               มี      

ประวตัิกรร

- 91    

- กรรม

- B.S. 

กรรมการ  

 
ะเบียน   -

 

ทะเบียน    
- กรรม
 บริษทั
 

-  ไม่มีก

ประชุมคณะกร

ความผดิอาญาใน
                        
ารท่ีอาจเกิดคว
                        

รมการแทนก

  ปี 

มการอิสระ 

in Business Ad

- ไม่มี  

- ไม่มี    

  
มการผูมี้อาํนาจล
ท ผลิตอุปกรณ์

การถือหุน้   

รรมการบริษทั 

นความผดิท่ีเก่ีย
           
ามขดัแยง้ทางผ
         

กรรมการทีค่ร
 

dministration, B

 

ลงนาม 
์ก่อสร้าง จาํกดั 

-      เขา้ร่วม

ยวกบัทรัพยซ่ึ์งไ
ไม่มี  

ผลประโยชน์กบั
ไม่มี 
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บกาํหนดออก

ปี 2537 - ป

Boston Univers

 

  

ประชุม   3   คร้ั

ไดก้ระทาํโดยทุ

บบริษทัในรอบ

   ( ส่ิ

กตามวาระ 

ปัจจุบนั 

sity, U.S.A. 

ปี 2

ร้ัง  จากการประ

ทุจริต 

ปีท่ีผา่นมา 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล

2534 - ปัจจุบนั 

ะชุมทั้งหมด   6

ลาํดบัท่ี 3 ) 

6   คร้ัง 



นายชาย  วนิิชบุตร 
 

อาย ุ -  44      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ              ปี 2550 - ปัจจุบนั 

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

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

   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 

กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
 - กรรมการและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ จาํกดั (มหาชน)  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
  (เปล่ียนช่ือบริษทัเป็น บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)) 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั บริหารสินทรัพย ์รัชคาร จาํกดั ปี 2561 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ซากรูะจูจิโรจนะ เมดิคลั จาํกดั ปี 2561 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ทีอาร์เอ แลนด ์ดีเวลลอปเมน้ต ์จาํกดั ปี 2560 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั เป่ยโต่ว โรจนะ อินดสัเตรียล ซิต้ี จาํกดั ปี 2559 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 3 จาํกดั  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 4 จาํกดั  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 3 โฮลด้ิง จาํกดั  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั บางกอก ออฟฟิศ 4 โฮลด้ิง จาํกดั  ปี 2554 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั โรจนะเพาเวอร์ จาํกดั  ปี 2550 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  ปี 2547 - ปัจจุบนั 
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ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -           บุตรชาย 

การถือหุน้ในบริษทั - ร้อยละ 15.00    จาํนวนหุน้  303,154,145  หุน้  

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  6  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  6  คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 

1.      ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 

2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

                                มี                                                         ไม่มี 
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นายยาสุฮิโระ สุกกิชิุ 
 

อาย ุ -  61      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ  
  ปี 2559 – ปัจจุบนั 
 

การศึกษา - BA in Law, Kanazawa University, Japan 
 
การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - ไม่มี 
  

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  - ไม่มี 
 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  - Director, Member of the Board and Managing Executive Officer 
    Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation                       ปี 2559 – ปัจจุบนั 
  
การถือหุน้ในบริษทั   - ไม่มีการถือหุน้ 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  2  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  6  คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.      ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 
2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                                มี                                                         ไม่มี 
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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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หลกัเกณฑ์
คุณสมบติั
ตลอดจน
คณะกรรม
เป็นผูเ้ลือก
 

องค์ประก
โดยจ่ายเป็
 

หลกัเกณฑ์
ค่าตอบแท
สอดคลอ้ง
พิจารณากํ
และใหน้าํ
 

ความเห็น
ประจําปี 2
คณะกรรม
ความสาม
กบัไม่มีคว
จาํกดั โดย
อนุญาตท
ภาสุรกุล ผู
9445 เป็นผ
โดยในปี 
ตรวจสอบ
 

นโยบายกา
รวม อยา่ง
เหลือจากก
 
 
 
 
 

 

บริษัทข
รณรงค์
เคร่ืองด่ื
 

                      

ฑ์และวธีิการสร
 คุณวุฒิ ความรู้
ให้ความคิดเห็
มการบริษทัโดย
กตั้งกรรมการ 

อบของค่าตอบ
นรายปี 

ฑ์และวธีิการเสน
ทนอยู่ในระดบั
งกบับทบาทและ
าหนดค่าตอบแท
เสนอเขา้ท่ีประ

นของคณะกรรม
2562 
มการตรวจสอบ
ารถ ประสบกา
วามสัมพนัธ์ใด
ย นายอธิพงศ ์อ
ะเบียนเลขท่ี 3
ผูส้อบบญัชีรับอ
ผูส้อบบญัชีของ
2562 กาํหนดค
บบญัชีของบริษั

ารจ่ายเงนิปันผ
งไรก็ดีบริษทัมีน
การสาํรองเงินทุ

ขอเรียนแจ้งกา
์ให้ลด/เลิก กา
มไวรั้บรอง ผูถื้

                     
รายละเอี

รหากรรมการ 
รู้ความสามารถ
ห็นท่ีเป็นประ
ยสมํ่าเสมอ เพ่ือ

แทนกรรมการ 

นอค่าตอบแทน
บเดียวกบัอุตสา
ะหน้าท่ีท่ีไดรั้บ
ทนกรรมการขอ
ะชุมสามญัผูถื้อห

มการตรวจสอบ

บไดค้ดัเลือกบุค
ารณ์การตรวจส
ๆ กบับริษทัแล
ธิพงศส์กุล ผูส้
495 หรือ นาย
อนุญาตทะเบียน
งบริษทั 
ค่าสอบบญัชี จํ
ทั และจาํนวนเว

ล บริษทัมีน
นโยบายในการ
ทุนดงักล่าวมาพิ

ารงดของท่ีระลึ
รแจกของท่ีระ

ถือหุน้และผูรั้บม

                       
อยีดข้อมูลทีเ่กี

การคดัเลือก
 ความเหมาะส
โยชน์ต่อธุรกิ
อเสนอเขา้สู่กา

 ค่าตอบแทน

กรรมการ กํ
าหกรรม และสู
บมอบหมายจาก
องบริษทั ประจํ
หุน้ ประจาํปี 25

บ (Audit Co

คคลท่ีจะไดรั้บก
สอบบญัชี รวมท
ละบริษทัยอ่ย สํ
อบบญัชีรับอนุ
วิชยั รุจิตานนท
นเลขท่ี 5946 ห

จาํนวนเงินไม่เ
วลาท่ีใชใ้นการ

โยบายการจ่าย
รสาํรองเงินทุน
พิจารณาในการจ

ลึก เพ่ือให้สอ
ะลึกในการประ
มอบฉนัทะท่ีมา

                        

กีย่วกบัการป

กบุคคลท่ีจะได้
สม ประสบการ
กิจการดําเนินง
ารพิจารณาของ

กรรมการประก

กําหนดค่าตอบ
สูงเพียงพอท่ีจะ
กคณะกรรมการ
จาํปี 2562 จาํนว
562 เพ่ือพิจารณ

ommittee) ต่อก

การแต่งตั้งผูส้อ
ทั้งให้คาํปรึกษ
สาํหรับปี 2562 เ
นุญาตทะเบียนเล
ท์ ผูส้อบบญัชีร
หรือ นายยทุธพง

กินปีละ 1,725
รปฏิบติังานตรว

เงินปันผลในอั
นเพ่ือใชเ้ป็นเงิน
จ่ายเงินปันผลให
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ดคล้องกับแน
ะชุมสามญัผูถื้
าร่วมประชุมทุก

                        

ระชุมสามัญผ

้รับการแต่งตั้ ง
ณ์ในดา้นต่างๆ
งานของบริษัท
คณะกรรมการ

กอบดว้ยค่าเบ้ียป

บแทนกรรมก
ะดึงดูดและรักษ
ร โดยท่ีประชุม
วนเงินไม่เกินปี
ณาขออนุมติัต่อไ

การเสนอแต่งตั้

อบบญัชีของบริ
าแนะนาํทางดา้
เสนอแต่งตั้งผูส้
ลขท่ี 3500 หรือ
รับอนุญาตทะเ
งษ ์เช้ือเมืองพา

5,000.- บาท ซ่ึ
วจสอบและรวม

ตัราไม่ตํ่ากวา่ร้
นทุนหมุนเวียน
หก้บัผูถื้อหุน้ขอ

วทางท่ีหน่วย
อหุ้น อย่างไรก
กท่าน 

                   ( ส่ิ

ผู้ถือหุ้น 

กรรมการ จะใ
 การแสดงควา
ท และมีเวลาที
รบริษทั และท่ีป

ประชุมกรรมกา

การไว้อย่างชัด
ษากรรมการท่ีมีค
มคณะกรรมการ
ปละ 8,000,000
ไป 

ตั้งผู้สอบบัญชีแ

รษทั โดยพิจารณ
านบญัชี และมีค
สอบบญัชี คือ 
อ นายเสถียร วง
เบียนเลขท่ี 405
น ผูส้อบบญัชีรั

งเห็นว่าสมเหต
มถึงการสอบทา

ร้อยละ 50 ของก
ในการดาํเนินง
องบริษทั 

งานกาํกับดูแล
ก็ตาม บริษทัย ั

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล

ใช้หลกัการพิจ
ามคิดเห็นอยา่ง
ท่ีจะเข้าร่วมป
ประชุมสามญัผู ้

ารและบาํเหน็จ

ดเจนและโป
คุณสมบติัท่ีตอ้
รบริษทั คร้ังท่ี 1
.- บาท ซ่ึงเท่าก

และกําหนดค่าส

ณาจากคุณสมบ
ความเป็นอิสระ
 บริษทั เอเอน็เ
งศส์นนัท ์ผูส้อ
54 หรือ นางส
รับอนุญาตทะเ

ตุผลกบัปริมาณ
าน 

กาํไรสุทธิของง
งาน และจะนาํเ

ลบริษัทจดทะเ
ยงัคงจัดอาหาร

ลาํดบัท่ี 4 ) 

ารณาจาก
เป็นอิสระ 
ระชุมกับ
ผูถื้อหุ้นจะ

จกรรมการ 

ร่งใส  ซ่ึ ง
องการ และ
1/2562 ได้
กบัปี 2561 

สอบบัญชี 

บติั ความรู้
ะประกอบ
อส ออดิท 
บบญัชีรับ
าวกุลธิดา 
บียนเลขท่ี 

ณงานการ

งบการเงิน
เงินส่วนท่ี

 

 

เบียนได ้   
ว่างและ



                                                                                                                                                       ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5 ) 
รายละเอยีดของหุ้นกู้ทีอ่อกและเสนอขาย 

 
 วตัถุประสงค ์ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีน 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 10,000 ลา้นบาท 

  
  อาย ุ ตามท่ีจะกาํหนดในแต่ละคราว โดยข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้

หรือตามขอ้ตกลง และเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ไดอ้อกในคราวนั้น 
  
 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 
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                   ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6 ) 
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 ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบไม่นอ้ยกวา่  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 7 ) 

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 8.00 ถึง 10.00 น. ของวนัพุธท่ี 
24 เมษายน 2562 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น. 

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

จุดตรวจเอกสาร 

โตะ๊ลงทะเบียน 
สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง โตะ๊ลงทะเบียน 

สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
หนงัสือมอบฉนัทะ  
และเอกสารประกอบ 

แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน 
และบตัรประจาํตวั 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้หอ้งประชุม 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

ดาํเนินการประชุม  
ตามลาํดบัวาระการประชุม 

เกบ็บตัรลงคะแนนจากผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ 

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม 
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การออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนับคะแนน 

 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง 

2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น 

3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 
พร้อมกบัลงลายมือช่ือในบตัร และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือนบัคะแนนเสียงต่อไป 
สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง 

 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะเกบ็เฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และจะนาํ
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง มาหักออกจากจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

5. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจง้ช่ือและ
นามสกลุก่อนซกัถามและแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง 

 

6. มติของท่ีประชุม สาํหรับวาระปกติใหถื้อตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
สาํหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

7. เลขานุการบริษทัจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือการนบัคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จส้ิน 
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                                                   ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอสิระทีบ่ริษัทกาํหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

นายอนุวฒัน์  เมธีวบูิลวุฒิ 
 

อาย ุ - 67   ปี 
 

ท่ีอยู ่ - เลขท่ี 197 หมู่ท่ี 12 ซอยอญัมณี ถนนพทุธมณฑล สาย 3  
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร  
  

ตาํแหน่งในบริษทั -    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
  15/08/60  - ปัจจุบนั   
 

การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  

ประสบการณ์การทาํงาน  
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) ปี 2555 - 14/08/60  
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
   - กรรมการกฤษฎีกา 
    สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2558 - ปัจจุบนั    
   -  สมาชิก 
     สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ปี 2557 - ปัจจุบนั 
   -  รองประธานและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร 
     บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ปี 2555 - ปัจจุบนั 
   -  รองปลดักระทรวง 
     กระทรวงมหาดไทย ปี 2555 - 2555 
   -  อธิบดี 
     กรมท่ีดิน ปี 2551 - 2555 
     

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร             -        ไม่มี 
 

การถือหุน้ในบริษทั -  ไม่มีการถือหุน้ 
 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม   6   คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด    6    คร้ัง 
และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั   - เขา้ร่วมประชุม   4   คร้ัง  จากการประชุมทั้งหมด    4    คร้ัง 
 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี         -    ไม่มี 
 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.       ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไม่มี 
2.      ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                             มี                                                          ไม่มี 
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  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9 ) 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

 
 

เขียนท่ี……..............……………................................ 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ.2562 

 
(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) นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวุฒิ    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        อายุ        67     ปี     
อยู่บ้านเลขท่ี           197          หมู่ ท่ี            12           ซอยอัญมณี             ถนนพุทธมณฑล         สาย      3                                    
แขวงศาลาธรรมสพน์                   เขตทววีฒันา                          กรุงเทพมหานคร                        รหสัไปรษณีย ์                      10170 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 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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  (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

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

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2561    
  -เพ่ือรับทราบ- 
      

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายพงส์ สารสิน 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายชาย วนิิชบุตร 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายยาสุฮิโระ สุกิกชิุ 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
    

  วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2562   
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
 
 วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  

 

  วาระท่ี 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง   
  

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

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 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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 ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9 ) 
 

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

 
 

เขียนท่ี…….............……………................................. 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2562 

(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)   นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวุฒิ    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        อายุ        67     ปี     
อยู่บ้านเลขท่ี           197          หมู่ ท่ี            12           ซอยอัญมณี             ถนนพุทธมณฑล         สาย      3                                    
แขวงศาลาธรรมสพน์                   เขตทววีฒันา                          กรุงเทพมหานคร                        รหสัไปรษณีย ์                      10170 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญั       
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 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 2561  เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

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

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2561  
  - เพ่ือรับทราบ -      

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย.........เสียง ไม่เห็นดว้ย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
                        (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  นายพงส์ สารสิน 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายชาย วนิิชบุตร 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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   ช่ือกรรมการ  นายยาสุฮิโระ สุกิกชิุ 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

    

 วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2562 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

   วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู ้
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

    

   วาระท่ี 9. 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                                
                                                                                            (……………………………………......…….)    
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 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 จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 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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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 10 ) 

 
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี  

Request Form for Annual Report  
 
Please, full up the following if  you need an Annual  Report 2018 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 2018 in copy to you. 
 

ถา้ท่านตอ้งการรูปเล่มของรายงานประจาํปี 2561 กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างน้ีและสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน     
(ซ่ึงยงัไม่หมดอาย)ุ พร้อมเซ็นรับรองสําเนาสําหรับผูถื้อหุ้นสามญั หรือเอกสารของนิติบุคคลสาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีเป็นนิติ
บุคคลและส่งกลบัมาท่ีบริษทั ทางบริษทัจะจดัส่งรายงานประจาํปี 2561 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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   บรษิทั  สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จาํกดั  (มหาชน)                             
                                                ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
  

                                                               

ขา้พเจา้          สญัชาต ิ

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

 
 
เป็นผูถ้อืหลักทรัพยข์อง  บรษิทั สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน)   
being a shareholder of ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED  

  
 

โดยถอืหลักทรัพยจํ์านวนทัง้สิน้        หุน้/หน่วย  
holding the total amount of  shares/units  
       
 หุน้สามัญ   หุน้/หน่วย   
 Ordinary share   shares/units 
  
 หุน้บรุมิสทิธ ิ   หุน้/หน่วย   
 Preferred share  shares/units 
  

 
 แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

 Registration Form 
 

 กําหนดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  
Schedule of Annual General Meeting of Shareholders  

บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 

วนัพธุที ่24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  
        Wednesday, April 24, 2019 at 10.00 hrs. 

หอ้งบษุราคัม บอลรมู ชัน้ 2 โรงแรมอวาน ีเอเทรยีม กรุงเทพฯ เลขที ่1880 ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพ 

         Bussarakum Ballroom, 2 Fl., Avani Atrium Bangkok Hotel, No. 1880, New Petchburi Rd., Huaykwang, Bkk.  

ขา้พเจา้                                                                                      เป็น [ ] ผูถ้อืหลักทรัพย ์[ ] หรอืผูรั้บมอบฉันทะ  
I/We     am/are shareholder or proxy of a shareholder      

                                               
ของ บรษัิท สวนอตุสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน)    

Of ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน                                                           ไดม้าเขา้รว่มการประชมุดังกลา่วขา้งตน้ 

which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.                                                    

                                      
 ลงชือ่  ผูเ้ขา้ประชมุ 
 Sign                                                   Meeting Attendee 
 ( ) 

      
เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบยีน ผูถ้อืหลกัทรัพยห์รอืผูรั้บมอบฉันทะทีจ่ะมาประชมุ โปรดนําเอกสารชดุนีม้าดว้ย  
บรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บลงทะเบยีน กรณีทีเ่อกสารหรอืหลกัฐานไมค่รบถว้นหรอืไมถ่กูตอ้งหรอืไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไข 
 
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this 
set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting 
document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดับที ่11 
       Attachment No.11 
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        ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 12 ) 

 

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 2002 

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

 
 

- 45 - 

 


