
 

 
 
 

 
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2565 
บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 

 
วนัพฤหัสบดทีี ่ 28  เมษายน  2565  เวลา 10.00 น. 

 
 

ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
เลขที ่1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 
 

 
     เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษทัจาํเป็นตอ้งจดัท่ีนัง่ตามมาตรการ 
       เวน้ระยะห่างทางสงัคม  ทาํใหส้ถานท่ีประชุมสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดไ้ม่เกิน  50  ท่ีนัง่    
      โดยจะใหสิ้ทธิแก่ผูท่ี้มาลงทะเบียนก่อน  

 
 
 

                   
 

เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดนาํแบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้มาแสดงต่อเจา้หนา้ท่ีลงทะเบียนในวนัประชุม 



สารบัญ 
     

  หนา้ 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565   1 
 

เอกสารประกอบวาระการประชุม 
 

สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1)      7 
 

ประวติักรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3)      18 
 

รายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4)      24 
 

เอกสารประกอบการเข้าประชุม 
 

ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5)    25 
 

หลกัฐานสาํหรับการเขา้ร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6)    29 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7)    32 
 

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และ แบบ ค. 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8)    34 
 

คาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9)    48 
คาํแนะนาํการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2564 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10)    49 
 

แนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือไวรัส COVID-19 ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 11)     50 

 

แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุม 
(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 12)     52 
 
 
 
 
หมายเหตุ  บริษทัไดจ้ดัส่งแบบแจง้การประชุมท่ีมีบาร์โคด้สาํหรับการลงทะเบียนเขา้ประชุมและ QR Code  สาํหรับดาวน์

โหลดรายงานประจาํปี 2564  มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 



 
 
 
 
 

ท่ี  กม.028/2565 
 

       วนัท่ี  28  มีนาคม  2565 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 
 2. รายงานประจาํปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)   

3. ประวติักรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 
4. รายละเอียดขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
5. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. หลกัฐานสาํหรับการเขา้ร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม 
7. ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

 8. หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ข.  และ  แบบ ค. 
  9. คาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล สาํหรับการประชุมผูถื้อหุน้ 
 10. คาํแนะนาํการใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2564 

11. แนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือไวรัส COVID-19 ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 
12. แผนท่ีตั้งสถานท่ีจดัประชุม 

 

ดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี         
25 กุมภาพนัธ์ 2565 ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565  ในวนัพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. ณ 
หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี   
 

1.    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2564 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล     การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่ง
รายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งนาํส่งกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมาย
กาํหนดไวเ้รียบร้อยแลว้ และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้ง
จดัให้มีรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีสาํเนารายงานการประชุมตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี และมีการเผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.rojana.com   (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

 การลงมติ  ในวาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
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 2564  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริษัทต้องจัดทํารายงานผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี เพ่ือรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2564 ดงัรายละเอียดปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 
2564 ตาม QR Code ในแบบแจง้การประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2564 เพ่ือเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 รับทราบ  

 การลงมต ิ  ในวาระน้ีใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือรับทราบ 
   

3.     พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564  
 วตัถุประสงค์และเหตุผล       เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 46 ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ฉบบัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอียดของงบการเงินปรากฎอยูใ่นรายงานประจาํปี 2564 ตาม QR 
Code ในแบบแจง้การประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม   

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 
พิจารณาอนุมติังบการเงิน สําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีผา่นการตรวจสอบ และลงนามรับรองจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั   เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั   และไดผ้่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั
แลว้  

 การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผา่นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

4.    พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2564  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล     ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลจาก
เงินกาํไรเท่านั้น และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็น
คร้ังคราว ในเม่ือเห็นว่าบริษทัมีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลในคร้ังน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2565 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท   

 

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้  (Record  Date)  เพ่ือรับสิทธิในเงินปันผล
คือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

 

 อน่ึง สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2565 

  การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 

 
 
 

- 2 - 



5.    พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ    
 วตัถุประสงค์และเหตุผล    ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้19 กาํหนด

ว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น
อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้ 

 

 ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดเ้ปิดโอกาศให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อรับการ
คดัเลือกและเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในช่วงระหวา่งวนัท่ี 28 ธนัวาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงเม่ือพ้น
กาํหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายงั
บริษทั 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ไดด้าํเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในดา้นต่างๆ มีภาวะผูน้าํ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวขอ้งโดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส ตลอดจนให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดาํเนินงานของบริษทั  
มีบทบาทสําคญัในการร่วมกาํหนดกลยุทธ์นโยบายการดาํเนินธุรกิจบริษัท และมีเวลาท่ีจะเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 
 

 การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน คือ นายดิเรก  วินิชบุตร, นายชาย  วินิชบุตร และ           
นายยาซูชิ  ทาเคซาวา่  ซ่ึงจะมีประวติัของกรรมการ  ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียน 
และบริษทั/กิจการอ่ืนๆ ไดแ้นบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3)  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ 
ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้และจากการพิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของ
กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลแลว้ จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 พิจารณา
อนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดงัน้ี   

 

        1. นายดิเรก    วนิิชบุตร            
      2. นายชาย      วนิิชบุตร                          
      3. นายยาซูชิ    ทาเคซาวา่            

 

กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม 
มีความรู้ มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนมีบทบาทสาํคญัในการร่วมกาํหนด
กลยทุธ์นโยบายการดาํเนินธุรกิจบริษทั  และเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ  
 

การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยจะเป็นการขออนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
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6.      พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 2565  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 24 
กาํหนดวา่ “กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน อนัไดแ้ก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บาํเหน็จและโบนสัหรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้าํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะ
มีมติเปล่ียนแปลง”   

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปร่งใส ซ่ึงพิจารณา
ความเหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และสูงเพียง
พอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ มีความสามารถ และศกัยภาพ  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2565 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2565 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 8,000,000.- 
บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซ่ึงไดพิ้จารณาอตัราการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ให้เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 

 การลงมติ ในวาระน้ีตอ้งผ่านมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

7.      พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2565 

วตัถุประสงค์และเหตุผล      พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีประจาํปี โดยจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้และอา้งถึง
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กาํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเ ทศไทยจดัใหมี้การ
หมุนเวียนผูส้อบบญัชี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัมาแลว้เจ็ด (7) รอบปีบญัชีไม่วา่จะติดต่อกนัหรือไม่ โดยบริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายนั้นเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยหา้ (5) รอบปีบญัชีติดต่อกนั นบัแต่วนัท่ีผูส้อบบญัชีรายดงักล่าว
พน้จากการปฏิบติัหนา้ท่ี โดยบริษทัสามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายใหม่ท่ีสังกดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบ
บญัชีรายเดิมได ้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 4) 

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัไดค้ดัเลือกและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 ดงัน้ี    
 7.1 ช่ือผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัเสนอแต่งตั้งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทั โดยนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือ นายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
10837 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การตรวจสอบบญัชี รวมทั้งให้
คาํปรึกษาแนะนาํทางดา้นบญัชี มีความเป็นอิสระ ประกอบกบัไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย 

        7.2 ค่าตรวจสอบบญัชี ในปี 2565 กาํหนดค่าสอบบญัชี จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.- บาท โดยไดเ้ปรียบเทียบ
กบัปี 2564  มีจาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,460,000.- บาท ซ่ึงจะมากกวา่เป็นจาํนวนเงิน 265,000.- บาท     

        7.3 ความสัมพนัธ์กบับริษทั   ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั,  ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่        
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ความเห็นของค
บริษทั แต่งตั้งบ
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 

และกาํหนดค่า
จาํนวนเงินไม่เกิ
งานการตรวจส
เสนอต่อท่ีประช
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พจิารณาเร่ืองอื่
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คณะกรรมการ 
บริษทั เอเอน็เอส

นายอธิพงศ ์
นายเสถียร 
นายวิชยั 
นางสาวกุลธิ
นายยทุธพงษ
นางสาวกนิษ

สอบบญัชีประ
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กดั (มหาชน)  เ
10310 ภายในวั
นเวลาท่ีเร่ิมการป
สามญัผูถื้อหุน้  
โรงแรมอวานี เอ

โปรดทราบ และ

                        
  
  

คณะกรรมการบ
ส ออดิท จาํกดั 

 อธิพ
 วงศ์
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บริษทัพิจารณาแ
 เป็นผูส้อบบญั ี
พงศส์กลุ 
ศส์นนัท ์
ตานนท ์
สุรกลุ 
เมืองพาน 
พฒันสมชาย  

นวนเงินไม่เกิน ี
จะเพ่ิมข้ึนเป็นจํ
วนเวลาท่ีใชใ้นก
65 เพ่ือพิจารณา
ถื้อหุ้นดว้ยคะแ

ลา 8.00 น. และ
นาํแบบแจง้การ
ดบัท่ี 6) มาแสด
นสามารถมอบ
สระและประธาน
 โดยขอความร่
อให้เรียบร้อยส่
5 ชั้น 26 อาคาร
น 2565  เพ่ือให้
น โดยจดัเตรียม
นการประชุมส
ทพฯ ท่ีใชใ้นการ

มประชุมตามวนั

                     
             (น
                

แลว้เห็นควรตา
ชีของบริษทั ปร
ผูส้อบบญัชีรับ
ผูส้อบบญัชีรับ
ผูส้อบบญัชีรับ
ผูส้อบบญัชีรับ
ผูส้อบบญัชีรับ
ผูส้อบบญัชีรับ

ปีละ 1,725,00
จาํนวนเงิน 265,
การปฏิบติังานต
าอนุมติัต่อไป  
แนนเสียงขา้งม

ะเพ่ือเป็นการอํ
ประชุมซ่ึงพิมพ
งเพ่ือลงทะเบียน
ฉันทะให้ผูอ่ื้น
นคณะกรรมกา
วมมือจากท่าน

สงมาท่ี นางวิไล
รอิตลัไทย ทาว
เ้จา้หนา้ท่ีของบ
อากรแสตมป์สํ

สามญัผูถื้อหุน้ต
รจดัประชุมสาม

น เวลา และสถ

ขอแสดงความน

นายจิระพงษ ์วนิิ
   กรรมการผูจ้ดั

มขอ้เสนอของค
ระจาํปี 2565  มี
บอนุญาตทะเบีย
บอนุญาตทะเบีย
บอนุญาตทะเบีย
บอนุญาตทะเบีย
บอนุญาตทะเบีย
บอนุญาตทะเบีย

0.- บาท โดยได
,000.- บาท  ซ่ึง
ตรวจสอบ และร

มากของผูถื้อหุ้น

านวยความสะด
พบ์าร์โคด้มาใน
นในวนัประชุม  ท
น (ส่ิงท่ีส่งมาด้
รตรวจสอบ เป็
นกรุณากรอกขอ้

 เปล่งวิทยา เลข
เวอร์ ถนนเพช
บริษทัไดมี้เวลา
สาํหรับปิดในหน
ามขอ้บงัคบับริ
มญัผูถื้อหุน้ ปร

านท่ีดงักล่าวขา้

นบัถือ 

นิชบุตร) 
ดการ 

คณะกรรมการ
มีรายช่ือ ดงัน้ี 
ยนเลขท่ี  3500 
ยนเลขท่ี  3495 
ยนเลขท่ี  4054 
ยนเลขท่ี  5946 
ยนเลขท่ี  9445  
ยนเลขท่ี 10837 

ดเ้ปรียบเทียบก
งเห็นวา่สมเหตุผ
รวมถึงการสอบ

นท่ีมาประชุมแ

ดวกให้กบัผูถื้อ
นวนัประชุม  แล
ทั้งน้ี  หากผูถื้อห
ด้วย ลาํดับท่ี 8)
ปนผูเ้ขา้ร่วมประ
อความครบถว้
ขานุการบริษทั
ชรบุรีตดัใหม่ แ
าตรวจสอบเอก
นงัสือมอบฉนัท
ริษทั  (ส่ิงท่ีส่งม
ระจาํปี 2565 (ส่ิ

า้งตน้ดว้ย 

ตรวจสอบ 

  หรือ  
  หรือ 
  หรือ 
 หรือ 
 หรือ 
 

กบัปี 2564 มี
ผลกบัปริมาณ
บทาน และให้

และออกเสียง

อหุ้นและผูรั้บ
ละนาํเอกสาร
หุน้ท่านใดไม่
) หรือบุคคล
ะชุมและออก
นสมบูรณ์ใน
 บริษทั สวน
ขวงบางกะปิ 
สารต่างๆ ให้
ทะใหแ้ก่ผูรั้บ
มาดว้ย  ลาํดบั
สงท่ีส่งมาดว้ย 
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หมายเหตุ 1. บริษทักาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2565 

 

 2. บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ฉบบัน้ี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุม และแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.rojana.com 

 

 3. ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2564 ในรูปเล่มแบบดิจิทลัผา่นช่องทาง QR Code ซ่ึงได้
ส่งไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10)    

 4. บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 เป็นการ
ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 28 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 มกราคม 2565 ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอ
ระเบียบวาระการประชุม 

 

 5. ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงไดโ้ดยการมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม
และออกเสียงแทน และบริษทัเปิดโอกาสให้สามารถส่งคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบวาระการประชุม
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมจนถึงวนัท่ี 25 เมษายน 2565 ผา่นช่องทาง 

 ส่งทางอีเมล ์legal@rojana.com 
 

 6. บริษทัไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดเช้ือไวรัส COVID-19  ในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  
  2565  เพ่ือในการดูแลสุขภาพของผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 11) 
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          ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 1 ) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

ของ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากดั (มหาชน) 

------------------------------------ 
เวลาและสถานที ่
ประชุมเม่ือวนัท่ี  11  พฤษภาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งเลขท่ี 2034/74 ชั้น 16 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดั
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
มีกรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุม รวม 3 ท่าน คือ 
 1. นายจิระพงษ ์ วนิิชบุตร  กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการบริหารความเส่ียง  
 2. นายยาซูชิ  ทาเคซาวา่  กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 3. นายสุเทพ  พงษพิ์ทกัษ ์  กรรมการตรวจสอบ  
 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน 6 ท่าน คือ นายพงษศ์กัด์ิ องัสุพนัธ์ุ, นายดิเรก วินิชบุตร, 
นางสาวอมรา  เจริญกิจวฒันกุล, นายชาย  วินิชบุตร, นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวฒิุ และนายยาสุฮิโระ  สุกิกุชิ  เน่ืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ 
 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
มีผูบ้ริหารบริษทั  เขา้ร่วมประชุม รวม 2 ท่าน คือ 
 1.  นางสาวผอ่งศรี  สุนยัยศ   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีการเงิน 
 2.  นางวไิล  เปล่งวทิยา เลขานุการบริษทั และผูจ้ดัการฝ่ายกฏหมาย 
 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
มีผูส้อบบญัชีของบริษทั  เขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน คือ 
         1.  นางสาวกนิษฐา  ศิริพฒันสมชาย   บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
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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  



กจิการเบือ้งต้น 

นางวิไล เปล่งวิทยา (เลขานุการบริษทั) กล่าววา่บริษทัมีผูถื้อหุ้น 7,603 ราย  ซ่ึงถือหุน้รวม 2,020,461,863 หุ้น ทั้งน้ี มีผูถื้อหุ้น
และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 30 ราย รวมจาํนวนหุน้  1,361,173,451  หุน้  คิดเป็นร้อยละ 67.39 ของจาํนวนหุน้ท่ี
จาํหน่ายไดท้ั้งหมด หกัจาํนวนหุน้ซ้ือคืนเท่ากบั 2,019,961,863 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

นางวไิล  กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทั, ผูบ้ริหารบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทั  

นางวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมวิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผูถื้อหุ้นในการประชุม 
ดงัน้ี ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 40. กาํหนดใหก้ารออกเสียงลงคะแนนใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบั
จาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ท่านผูถื้อหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามมติท่ีนาํเสนอ  

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

- สาํหรับวาระปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
- วาระเพ่ือรับทราบ ไม่มีการลงมติ 
- วาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งน้ี การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย หักออกจาก
จาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูท่ี้เขา้ร่วมประชุม โดยส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบ
วาระนั้นๆ  

-    กรณีผูถื้อหุ้นท่ีทาํหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้นนั้น บริษทัไดน้าํคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บนัทึกรวมไวใ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้  

ในระหวา่งการประชุม ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามในประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม โดยทางบริษทัขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นเขียนคาํถามลงในกระดาษท่ีบริษทัได้
จดัเตรียมไวใ้ห้  แทนการสอบถามผ่านไมโครโฟน  และมอบให้แก่เจา้หน้าท่ีของบริษทั  เพ่ือส่งให้เลขานุการ
บริษทัและประธานในท่ีประชุมต่อไป  

สาํหรับผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ยในแต่ละวาระ  ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนคืนเจา้หนา้ท่ีของ
บริษทั หลงัเสร็จส้ินการประชุม ทั้งน้ี การลงคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ีเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มี
การเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน และขอเรียนเชิญผูถื้อ
หุน้ 1 ท่าน  มาเป็นผูส้ังเกตการณ์ในการนบัคะแนนแต่ละวาระ  

และหากผูถื้อหุน้ท่านใด ประสงคท่ี์จะออกจากหอ้งประชุมโดยไม่เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้อีกต่อไป กรุณาแจง้กบั 

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัทางดา้นจุดลงทะเบียน เพ่ือจะไดห้กัจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ออกในวาระนั้น  
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เน่ืองจาก  นายพงษศ์กัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ ประธานกรรมการของบริษทั  ไม่ไดเ้ขา้ร่วมเป็นประธานท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น ประจาํปีในคร้ังน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
ระลอกใหม่ ตามขอ้ 39 ของขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 104 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ.2535 กาํหนดวา่ ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่
อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 
ถา้ไม่มีรองประธาน หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได  ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้นคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม เพ่ือใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัดาํเนินต่อไป เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีผู ้
ดาํรงตาํแหน่งรองประธานกรรมการบริษทั  และให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั  ดงันั้น นางวิไลจะขอความ
เห็นชอบจากผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม จึงเรียนเชิญนายจิระพงษ์  วินิชบุตร  กรรมการผูจ้ดัการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของ
บริษทัทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมในคร้ังน้ี  มีผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมท่านใดจะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืนหรือไม่   

โดยในท่ีประชุมไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น   
 

นายจิระพงษ์  วินิชบุตร  (กรรมการผูจ้ัดการ และกรรมการบริหารความเส่ียง)  เป็นประธานในท่ีประชุม 
ประธาน ไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี  

 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมือ่วนัที ่19 มถุินายน 2563 
ประธาน กล่าววา่ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรองรายงานการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาล่วงหน้าแลว้ และรายงานการประชุมดงักล่าวได้
บนัทึกอยา่งถกูตอ้ง    

นางวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  

(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงที่ต้องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,361,173,451 ร้อยละ   100.0000 

รับรอง     1,361,173,451     ร้อยละ   100.0000 

ไม่รับรอง 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

                       0 

            0 

            0 

 ร้อยละ       0.0000 

       ร้อยละ      0.0000 

          ร้อยละ      0.0000 

มติท่ีประชุม 

                   ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 
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วาระที ่2     พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจําปี 2563 

ประธาน กล่าวว่า ผลการดาํเนินงานในปี 2563 รายไดห้ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย คือ รายไดจ้ากการขายท่ีดิน 
สาํหรับภาพรวมสามารถประสบความสาํเร็จในดา้นผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ถึงแมมี้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่วนใหญ่จะเป็นลกูคา้ชาวจีนท่ีสนใจมาลงทุนใน
ประเทศไทย และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้า ในปี 2563 บริษทัไดมุ่้งเน้นการบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตท่ีดีข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งราคาของก๊าซธรรมชาติท่ีปรับลดตามราคาปิโตรเคมีอา้งอิงในตลาดโลกปรับลดลง จึงทาํใหมี้
อตัรากาํไรขั้นตน้ของบริษทัดีข้ึน และบริษทัไดข้ยายธุรกิจเพ่ิมเติมในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยป์ระเภทติดตั้งบนหลงัคา ในนามบริษทั อาร์แอลเอน็ เอน็เนอร์จี จาํกดั และบริษทั อาร์ เจ เอนเนอร์จี 
จาํกดั  

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั 
ประจาํปี 2563 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สําหรับปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563  

นางวิไล กล่าววา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 46 ไดก้าํหนดให้บริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุน ฉบบั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้  

ประธาน กล่าวว่า ตามงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย สําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมี
สินทรัพยร์วม จาํนวนเงิน 49,717.18 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวนเงิน 
49,494.87 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวนเงิน 222.31 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45, หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 จาํนวนเงิน 29,355.99 ลา้นบาท ลดลงจาํนวนเงิน 1,079.16 ลา้นบาทจากปี 2562 ซ่ึงมีจาํนวนเงิน 30,435.15 
ลา้นบาท, ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จาํนวนเงิน 14,731.72 ลา้นบาท เม่ือ
เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวนเงิน 13,814.99 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาํนวนเงิน 916.73  ลา้นบาท  
และกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 1,382.58 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ ท่ีมี
จาํนวนเงิน 1,837.97 ลา้นบาท    

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั สําหรับปี 
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั เอเอ็นเอส 
ออดิท จาํกดั และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทัแลว้  

นางวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,361,173,451       ร้อยละ   100.0000 

อนุมติั 1,359,689,351  ร้อยละ     99.8910 

ไม่อนุมติั                     0  ร้อยละ       0.0000 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

      1,484,100 

                    0 

 ร้อยละ       0.1090 

      ร้อยละ       0.0000 

 มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

วาระที ่4  พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธาน กล่าววา่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2564 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปัน
ผลระหวา่งกาล  แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี  สาํหรับผลการดาํเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท (เป็นอตัราเดิม) ตามท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2564 ไดพิ้จารณาอนุมติัดงักล่าว 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้  (Record Date)  เพ่ือรับสิทธิในเงินปันผล 
คือ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  สาํหรับหุ้นสามญัจาํนวน  2,019,961,863  หุ้น   และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 
24 พฤษภาคม 2564 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

วาระที ่5      พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 

นางวิไล กล่าวว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 19 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ
ออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย
จาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็
ได ้การประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  จาํนวน 3 ท่าน  คือ นายพงษศ์กัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ, นาย
อนุวฒัน์  เมธีวิบูลวฒิุ  และนางสาวอมรา  เจริญกิจวฒันกุล โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือ
วนัท่ี 1 มีนาคม  2564 ท่ีผา่นมาไดพิ้จารณาตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซ่ึงเป็นไป
ตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดไว ้จึงเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  เน่ืองจากกรรมการทั้ง  3  ท่าน  มีคุณสมบติัครบถว้นเหมาะสม มีความรู้ มีวสิัยทศัน์ 
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กวา้งไกล ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ ตลอดจนให้ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการดาํเนินงานของ
บริษทั และเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการบริษทัโดยสมํ่าเสมอ 

ประธาน กล่าวว่า ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล  

นางวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 
 

5.1  นายพงษศ์กัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ 
 

 
จํานวนเสียง  

(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 
ร้อยละของเสียง 

ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน       1,361,173,451  ร้อยละ   100.0000 

อนุมติั      1,339,051,478  ร้อยละ     98.3748 

ไม่อนุมติั           22,121,973  ร้อยละ      1.6252 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

                         0 

                         0 

 ร้อยละ      0.0000 

      ร้อยละ      0.0000 

 
5.2 นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ 

 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน   1,361,173,451  ร้อยละ    100.0000 

อนุมติั  1,339,051,478  ร้อยละ      98.3748 

ไม่อนุมติั         22,121,973  ร้อยละ        1.6252 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

                      0 

                      0 

 ร้อยละ        0.0000 

      ร้อยละ        0.0000 
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 5.3 นางสาวอมรา  เจริญกิจวฒันกลุ 
 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน    1,361,173,451  ร้อยละ   100.0000 

อนุมติั   1,337,614,858  ร้อยละ     98.2692 

ไม่อนุมติั       23,558,593  ร้อยละ       1.7308 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

                     0 

                     0 

 ร้อยละ       0.0000 

      ร้อยละ       0.0000 

 

            มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ โดยเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน
กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง 

 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําปี 2564  

นางวิไล กล่าวว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 24 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน อนัไดแ้ก่ เบ้ีย
ประชุม เบ้ียเล้ียง บาํเหน็จ และโบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะได้
กาํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส ซ่ึง
พิจารณาความเหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผดิชอบ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม 
และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูด และรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการ มีความสามารถ และศกัยภาพ 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัท  ปะจําปี  2564 จํานวนเงินไม่เกินปีละ  8,000,000.- บาท  ซ่ึงเท่ากับปี  2563  ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ซ่ึงไดพิ้จารณาอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัให้
เหมาะสมกบัหนา้ท่ี ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ   

นางวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน    

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

 

 

 

 



ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,361,173,451  ร้อยละ   100.0000 

อนุมติั 1,361,173,451  ร้อยละ   100.0000 

ไม่อนุมติั                     0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

                    0 

                    0 

 ร้อยละ      0.0000 

      ร้อยละ      0.0000 
  

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2564   
 

วาระที ่7      พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 

นางวไิล   กล่าววา่ คณะกรรมการตรวจสอบบริษทัไดพิ้จารณาคดัเลือก และเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นควรแต่งตั้งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร  วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
3495 หรือ นายวิชยั  รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 
หรือนางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10837 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดย
มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ตรวจสอบบญัชี รวมทั้งให้คาํปรึกษา แนะนาํทางดา้นบญัชี และมีความเป็น
อิสระ ประกอบกบัไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทัและบริษทัยอ่ย  

ค่าตรวจสอบบัญชี  กาํหนดค่าสอบบัญชี  ประจําปี 2564 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,460,000.- บาท โดยได้
เปรียบเทียบกบัปี 2563 มีจาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,725,000.-  บาท  ซ่ึงจะลดลงเป็นจาํนวนเงิน  265,000.-  บาท 

 ความสัมพนัธ์กบับริษทั  ไม่มีการถือหุน้ในบริษทั, ไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั 
และ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจาํปี 2564 คือ บริษทั เอเอน็เอส ออดิท 
จาํกดั โดยมีรายช่ือ ดงัน้ี 
  1.  นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
  2.  นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
  3.  นายวชิยั  รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ 
  4.  นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
  5.  นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ  
  6.  นางสาวกนิษฐา ศิริพฒันสมชาย ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 10837  
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และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 จาํนวนเงินไม่เกินปีละ 1,460,000.- บาท โดยเห็นวา่สมเหตุผลกบัปริมาณ
งานการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และจาํนวนเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน 

 

นางวิไล  แจง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี  

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงทีต้่องการ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,361,173,451  ร้อยละ  100.0000 

อนุมติั 1,359,689,351  ร้อยละ    99.8910 

ไม่อนุมติั        1,484,100  ร้อยละ      0.1090 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

                    0 

                    0 

 ร้อยละ      0.0000 

      ร้อยละ      0.0000 
 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564  
 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบังคบัของบริษัท ข้อที ่35 และเพิม่ข้อบังคบั ข้อที ่56 
 

 นางวิไล กล่าวว่า  บริษทัไดพิ้จารณาแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 35  เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัคาํสั่ง
หัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ท่ี  21/2560  เร่ือง  การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ (ขอ้ 9 ให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) และ
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ท่ี 56 ตามท่ีเสนอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารจดัประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์
ท่ีแกไ้ขใหม่ ตามพระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   

 ปัจจุบนั  ขอ้ท่ี 35   :   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน  4  
เดือน  นบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่ การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นได ้ไม่นอ้ยกว่า 1 
ใน 5 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ใน
กรณีเช่นน้ี  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
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 แกไ้ข    :    คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน  4  เดือน  นบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่   การประชุมวิสามญั   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั   เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร   หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด  จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ
เรียกประชุมผูถื้อหุน้ เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไว้
ใหช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นน้ี  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนันบั
แต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ  รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน  45  วนันบัแต่วนั
ครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  ในกรณีเช่นน้ี  ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษทัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุม   เพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใดจาํนวนผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37.  ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

 

 เพ่ิมเติม  ขอ้ท่ี 56   :    ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั  บริษทัจะจดัให้มีการ
ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้ ทั้งน้ีโดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด                                                                  

 

 ประธาน กล่าวว่า คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 35 และเพ่ิมเติมขอ้บงัคบั ขอ้ท่ี 56     

 

 นางวิไล แจง้ต่อท่ีประชุมว่า โดยมติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ภายหลงัการพิจารณา ท่ีประชุมมีมติ ดงัน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุ้น ต่อ 1 เสียง) 

ร้อยละของเสียง 
ทีต้่องการ 

จํานวนเสียงที่ต้องการ: ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมสิีทธิออก 
                                       เสียงลงคะแนน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,361,173,451  ร้อยละ   100.0000 

อนุมติั 1,361,173,451  ร้อยละ   100.0000 

ไม่อนุมติั                     0  ร้อยละ      0.0000 

งดออกเสียง 

บตัรเสีย 

                    0 

                    0 

 ร้อยละ      0.0000 

      ร้อยละ      0.0000 
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วาระที ่9 

 

ประธานจึ
  

  
                 
  
  
  
 

 

 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีม

พจิารณาเร่ือ

เม่ือไม่มีผูใ้ด

งกล่าวปิดการป
  

 
                        
                        
 
                        

 

ติอนุมติัการแก้

งอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

เสนอเร่ืองอ่ืนๆ

ประชุม  เวลา 10
  

                        
                        

                        

ไ้ขเปล่ียนแปลง

ๆ ใหท่ี้ประชุมพิ

0.56 น. 
  

                        
                        

                        

งขอ้บงัคบัของบ

พิจารณา  

 

                   
     ลงช่ือ.........

                       (
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บริษทั ขอ้ท่ี 35

  

........................

(นายจิระพงษ ์ 

 และเพ่ิมขอ้บงั

 

......................ป
  

วนิิชบุตร)ร) 

งคบั ขอ้ท่ี 56 

  

ประธานท่ีประช
  

ชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 3 ) 

ประวตัิกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกาํหนดออกตามวาระ 
 

นายดิเรก  วนิิชบุตร 
 

อาย ุ - 79   ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั -    กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
  และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม      ปี 2531 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  กรรมการบริหารความเส่ียง                  ปี 2563 - ปัจจุบนั  

 

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

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

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      - ไม่มี  
  

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
                                               - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
 บริษทั อาร์เจ เอนเนอร์จี จาํกดั          ปี 2563 - ปัจจุบนั 
                                               - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั อาร์แอลเอน็ เอน็เนอร์จี จาํกดั         ปี 2563 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ซูมิโซ (แหลมฉบงั) จาํกดั ปี 2558 - ปัจจุบนั 
 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง 2 จาํกดั  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จาํกดั  ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 - ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกดั  ปี 2552 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ซูมิโซ (ไทยแลนด)์ จาํกดั ปี 2552 - ปัจจุบนั 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม  
  บริษทั โรจนะ พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ปี 2546 - ปัจจุบนั 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
  บริษทั ออปอเรชัน่นอล เอน็เนอร์ยี ่กรุ๊ป จาํกดั ปี 2545 - ปัจจุบนั 
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- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
บริษทั โรจนะ อินดสัเตรียล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั ปี 2540 - ปัจจุบนั 

- กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม   
บริษทั โรจนะ ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั ปี 2532 - ปัจจุบนั 

 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร          -     บิดา,  พ่ีชาย 

การถือหุน้ในบริษทั - ร้อยละ 19.389  จาํนวนหุน้  391,786,157  หุน้  (รวมคู่สมรส)  
   

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั  - เขา้ร่วมประชุม 6 คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด 7 คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.       ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไม่มี 
2.       ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                             มี                                                          ไม่มี 
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นายชาย 
 

อาย ุ

ตาํแหน่งใน

การศึกษา 
 

การอบรม

 

ประสบกา

กิจการท่ีเป็
 
 
 

กิจการท่ีไม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสัมพั

การถือหุน้

จาํนวนคร้ั

 

  วนิิชบุตร 

นบริษทั 

 

บทบาทหนา้ท่ีก

ารณ์การทาํงาน 

ป็นบริษทัจดทะ

ม่ใช่บริษทัจดท

พนัธ์ทางครอบค

นในบริษทั 

ังท่ีเขา้ร่วมการป

-  47    

- กรรม

- Busin

กรรมการ  

  

 

ะเบียน     
- กรรม
 บริษทั
  

ทะเบียน   
-    กรรม

บริษทั
- กรรม
 บริษทั
- กรรม
 บริษทั
- กรรม
 บริษทั
- กรรม
 บริษทั
- กรรม
 บริษทั
- กรรม
 บริษทั
- กรรม
         บริษทั

ครัวระหวา่งกรร

- ร้อยล

ประชุมคณะกร

  ปี 

มการ          ปี 2

ness  Administr

- Director A

สมาคมส่ง

มการผูมี้อาํนาจล
ท เฟรเซอร์ส พ

มการผูมี้อาํนาจ
ท เฮิร์บ เทรเชอ
มการ 
ท อาร์ เจ เอนเน
มการ 
ท บีไอจี โรจนะ
มการผูมี้อาํนาจล
ท บริหารสินทร
มการผูมี้อาํนาจล
ท ซากรูะจูจิโรจ
มการผูมี้อาํนาจล
ท ทีอาร์เอ แลน
มการผูมี้อาํนาจล
ท โรจนะเพาเวอ
มการผูจ้ดัการ  
ท โรจนะ พร็อพ

รมการ/ผูบ้ริหาร

ละ 15.00    จาํน

รรมการบริษทั 

2550 - ปัจจุบนั

ration,  Boston

Accreditation P

งเสริมสถาบนัก

ลงนาม 
พร็อพเพอร์ต้ี (ป

จลงนาม  
อร์ จาํกดั 

นอร์จี จาํกดั      

ะ ทีเจจี แก๊ส จาํ
ลงนาม 
รัพย ์รัชคาร จาํ
ลงนาม 
จนะ เมดิคลั จาํ
ลงนาม 
นด ์ดีเวลลอปเม้
ลงนาม 
อร์ จาํกดั  

พเพอร์ต้ี จาํกดั  

ร          -           

นวนหุน้   303,1

- เขา้ร่ว
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น 

n  University, M

Program (DAP)

กรรมการบริษทั

ระเทศไทย) จาํ

 

                        

ากดั 

กดั 

กดั 

น้ต ์จาํกดั 

 

 บุตรชาย 

54,145  หุน้ 

วมประชุม  7  ค

Massachusetts, U

 Class 64/2007

ไทย (IOD) 

กดั (มหาชน)   

                        

 

คร้ัง จากการปร

U.S.A.  

7 (July 20, 2007

   ปี 2555 - ปั
  

ปี 2564 - ป

   ปี 2563 - ปั

ปี 2562 - ปั

ปี 2561 - ปั

ปี 2561 - ปั

ปี 2560 - ปั

ปี 2550 - ปั

ปี 2547 - ปั

ะชุมทั้งหมด  7

7) 

ปัจจุบนั 
 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

ปัจจุบนั 

7  คร้ัง 



คุณสมบติัตอ้งหา้ม 

1.      ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 

2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

                                มี                                                         ไม่มี 
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นายยาซูชิ  ทาเคซาว่า 
 

อาย ุ -  64      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการ   ปี 2555 - ปัจจุบนั 

 - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ปี 2563 - ปัจจุบนั   

การศึกษา - BA in Commercial Science, 
 Meiji University, Japan 

  

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - ไม่มี 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน      -   ไม่มี  
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
  - กรรมการ 
   บริษทั อาร์แอลเอน็ เอน็เนอร์จี จาํกดั ปี 2563 - ปัจจุบนั 
  - กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 
   บริษทั ซากรูะจูจิโรจนะ เมดิคลั จาํกดั ปี 2562 - ปัจจุบนั 
  - กรรมการ 
   บริษทั โรจนะ เอน็เนอร์จี จาํกดั ปี 2556 - ปัจจุบนั 
  - Executive Officer   
   Nippon Steel Trading Corporation ปี 2554 - ปัจจุบนั 
  - กรรมการ  
   บริษทั โรจนะเพาเวอร์ จาํกดั    ปี 2553 - ปัจจุบนั 
  - กรรมการ 
   บริษทั โรจนะ ดิสทริบิวชัน่ เซ็นเตอร์ จาํกดั ปี 2549 - ปัจจุบนั 
  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร  - ไม่มี 

การถือหุน้ในบริษทั   - ไม่มีการถือหุน้ 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  6  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  7  คร้ัง 

คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.      ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 
2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                                มี                                                         ไม่มี 
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คุณสมบัติกรรมการอสิระของบริษัท มีดงันี ้คอื 
 

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

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

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ี น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผู ้
มีอาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
 

 ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั, บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปัจจุบนัและ 2 ปี
ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ, ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย
, ท่ีปรึกษาทางการเงิน, ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ หรือไม่มีความสัมพนัธทางการคา้/ทางธุรกิจซ่ึงมีมูลค่ารายการตั้งแต่  
20 ลา้นบาทข้ึนไป หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทั แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีในการ
พิจารณามูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 6 เดือน ก่อนวนัท่ีมีการทาํรายการในคร้ังน้ีดว้ย 
 

 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น ซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 
 

 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งอิสระได ้
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           . 
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หลกัเกณฑ์
กรรมการ 
ต่างๆ ตลอ
คณะกรรม
ผูอ้นุมติัเลื
 

 

หลกัเกณฑ์
กรรมการไ
ระดบัเดียว
สอดคลอ้งก
โดยท่ีประช
สรรหาแล
รับผิดชอบ
บาท ซ่ึงเท่
 

ความเห็นข
2565 
คณะกรรม
ความสาม
ไม่มีความ
โดย นายอ
ทะเบียนเล
บญัชีรับอน
กนิษฐา ศิริ
โดยในปี 2
เกินปีละ 1
ของบริษทั
 

 

นโยบายกา
อยา่งไรก็ดี
การสาํรอง
 
 
 
 
 
 

 

บริษัทข
รณรงคใ์
 

                      

ฑ์และวธีิการสร
 โดยพิจารณาบุ
อดจนมีบทบาท
มการบริษทัโดย
อกตั้งกรรมการ

ฑ์และวธีิการเสน
ไวอ้ยา่งชดัเจนแ
วกบัอุตสาหกร
กบับทบาทและห
ชุมคณะกรรมกา
ละพิจารณาค่าต
บของคณะกรร
ท่ากบัปี 2564 แล

ของคณะกรรม

มการตรวจสอบ
ารถ ประสบกา
มสัมพนัธ์ใดๆ กั
อธิพงศ ์อธิพงศ์
ลขท่ี 3495 หรือ
นุญาตทะเบียน
ริพฒันสมชาย ผ
2565 กาํหนดค่
,460,000.- บาท

ท และจาํนวนเว

ารจ่ายเงนิปันผ
ดีบริษทัมีนโยบ
งเงินทุนดงักล่าว

ขอเรียนแจ้งกา
ใหล้ด/เลิก  การ

                     
รายละ

รหากรรมการ 
บุคคลท่ีมีคุณสม
ทสาํคญัในการร
ยสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ร 

นอค่าตอบแทน
และโปร่งใส ซ่ึง
รรม และสูงเพีย
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บม
ารบริษทั คร้ังท่ี 
อบแทนเสนอ 
มการ ความรู้ค
ละใหน้าํเสนอเข

การตรวจสอบ 

บไดค้ดัเลือกบุ
ารณ์การตรวจส
กบับริษทัและบ
ศส์กุล ผูส้อบบญั

 นายวชิยั รุจิตา
เลขท่ี 5946 หรื
ผูส้อบบญัชีรับอ
่าสอบบญัชี จาํ
ท ซ่ึงจะเพ่ิมข้ึน
ลาท่ีใชใ้นการป

ล บริษทัมีนโ
บายในการสาํรอ
วมาพิจารณาใน

ารงดของท่ีระลึ
รแจกของท่ีระลึ

                       
ะเอยีดข้อมูลที่

คณะกรรมก
มบติัครบถว้นเห
ร่วมกาํหนดกล
อเสนอเขา้สู่การ

กรรมการ ค
งพิจารณาความ
ยงพอท่ีจะดึงดูด
อบหมายจากคณ
 2/2565 ไดพิ้จาร
ซ่ึงไดพิ้จารณาอ
ความสามารถ แ
ขา้ท่ีประชุมสาม

 (Audit Comm

คคลท่ีจะไดรั้บ
สอบบญัชี รวมท
บริษทัยอ่ย สาํห
ญชีรับอนุญาตท
นนท ์ผูส้อบบญั
อ นายยทุธพงษ์
อนุญาตทะเบียน
านวนเงินไม่เกิน
เป็นจาํนวนเงิน
ปฏิบติังานตรวจ

โยบายการจ่ายเ ิ
องเงินทุนเพ่ือใช
นการจ่ายเงินปัน

ลึก  เพ่ือให้สอ
ลึกในการประชุม

                        

ทีเ่กีย่วกบัการป

การสรรหาและ
หมาะสม ความ
ยทุธ์นโยบายก
รพิจารณาของค

คณะกรรมการ
มเหมาะสมกบัห
ดและรักษากรรม
ณะกรรมการ  
รณาค่าตอบแทน
อตัราการจ่ายค่
และประสบการ
มญัผูถื้อหุน้ ปร

mittee) ต่อการเส

บการแต่งตั้งผูส้
ทั้งใหค้าํปรึกษา
หรับปี 2565 เสน
ทะเบียนเลขท่ี 3
ญชีรับอนุญาตท
ษ ์เช้ือเมืองพาน 
นเลขท่ี 10837 เ
นปีละ 1,725,0
น 265,000.- บาท
จสอบและรวมถึ

เงินปันผลในอตั
ชเ้ป็นเงินทุนห
นผลใหก้บัผูถื้อ

- 24 - 

อดคล้องกับแน
มสามญัผูถื้อหุน้

                        

ประชุมสามัญ

ะพิจารณาค่าตอ
รู้ความสามารถ
ารดาํเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบ

สรรหาและพิ
หนา้ท่ี ความรับผิ
มการท่ีมีคุณสม

นกรรมการของบ
าตอบแทนกรร
รณ์ในดา้นต่าง
ระจาํปี 2565 เพ่ือ

สนอแต่งตั้งผู้ส

สอบบญัชีของบ
าแนะนาํทางดา้
นอแต่งตั้งผูส้อ
3500 หรือ นาย
ทะเบียนเลขท่ี 4
 ผูส้อบบญัชีรับ
เป็นผูส้อบบญัชี
00.- บาท โดยไ
ท ซ่ึงเห็นวา่สม
ถึงการสอบทาน

ตราไม่ตํ่ากวา่ร้อ
มุนเวียนในการ
หุน้ของบริษทั 

นวทางท่ีหน่วย
น  

                       (

ญผู้ถือหุ้น 

อบแทนของบริ
ถ วิสัยทศัน์กวา้
จบริษทั  และมีเ
บริษทั และท่ีป

จารณาค่าตอบ
ผิดชอบ และเปรี
บติัท่ีตอ้งการ มี

บริษทั ประจาํปี
รมการบริษทั ให
ๆ เป็นจาํนวนเ ิ
อพิจารณาขออน

อบบัญชีและกาํ

บริษทั โดยพิจา
านบญัชี และมีค
บบญัชี คือ บริ
ยเสถียร วงศส์นั
4054 หรือ นางส
บอนุญาตทะเบีย
ชีของบริษทั 
ไดเ้ปรียบเทียบ
มเหตุผลกบัปริม
น 

อยละ 50 ของกาํ
รดาํเนินงาน แล

งานกาํกับดูแล

( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ริษทั ไดด้าํเนิน
งไกล ประสบก
เวลาท่ีจะเขา้ร่ว
ระชุมสามญัผูถื้

บแทนกาํหนด
รียบเทียบค่าตอ
มีความสามารถ 

ปี 2565 ตามท่ีค
หเ้หมาะสมกบั
เงินไม่เกินปีละ
นุมติัต่อไป 

าหนดค่าสอบบั

ารณาจากคุณส
ความเป็นอิสระ
ษทั เอเอ็นเอส 
นนัท ์ผูส้อบบญั
สาวกุลธิดา ภา
ยนเลขท่ี 9445 ห

บกบัปี 2564 มีจํ
มาณงานการตร

าไรสุทธิของงบ
ละจะนาํเงินส่ว

ลบริษัทจดทะ

ย ลาํดบัท่ี 4 ) 

นการสรรหา
การณ์ในดา้น
วมประชุมกบั
ถือหุ้นจะเป็น

ค่าตอบแทน
อบแทนอยูใ่น
ศกัยภาพ และ

ณะกรรมการ
บหนา้ท่ี ความ
ะ 8,000,000.- 

ัญชี ประจําปี 

สมบติั ความรู้
ะประกอบกบั
 ออดิท จาํกดั 
ญชีรับอนุญาต
สุรกุล ผูส้อบ
หรือ นางสาว

จาํนวนเงินไม่
วจสอบบญัชี

บการเงินรวม 
นท่ีเหลือจาก

เบียนได ้   



                              ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 5 ) 
ข้อบังคบับริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การออกหุ้น 
 ขอ้ 4.  หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญั มีมูลค่าหุน้ละเท่าๆ กนั และตอ้งชาํระค่าหุน้เตม็มูลค่า 
   บริษทัอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้หุ้นกูท่ี้อาจจะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั และหลกัทรัพยอ่ื์นใดตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ในกรณีหุ้นบุริมสิทธิ (ถา้มี) จะให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได ้โดยให้ผูถื้อ
หุน้บุริมสิทธิยืน่คาํขอแปลงหุน้ตามแบบท่ีบริษทักาํหนดต่อบริษทั พร้อมกบัส่งมอบใบหุน้คืน 
 

 ขอ้ 5.  หุน้ของบริษทัจะถือโดยบุคคลท่ีไม่มีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงไดไ้ม่เกินกวา่ร้อยละ 49 ของจาํนวน
หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด   
  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีบริษทั 
  การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดกไ็ด ้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึง
เขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนันบัแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้ง
รับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม   เพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใดจาํนวน
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 37.  ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

 ขอ้ 36. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให ้ผูถื้อหุน้และ
นายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดัทราบไม่นอ้ยกวา่  7 วนั ก่อนวนัประชุมและโฆษณา  
คาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพร์ายวนัภาษาไทยท่ีจดัพิมพจ์าํหน่าย ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ของบริษทันั้น 
เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั  
  สถานท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสํานกังานใหญ่หรือสํานักงานสาขา 
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงกบัท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 
 

 ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่าย
ไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหก้ารประชุม
เป็นอนัระงบัไป แต่ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่  7  วนั  ก่อนวนัประชุมในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

 ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานถา้ไม่มีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  
 

 ขอ้ 43. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงัน้ี 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดาํเนินการของบริษทัในรอบปี

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

 ขอ้ 56. ในการประชุมคณะกรรมการ หรือการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั  บริษทัจะจดัให้มีการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์กไ็ด ้ ทั้งน้ีโดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 
 

การมอบฉันทะเพือ่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม   
ก็ได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีกฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดักาํหนด  
 หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตอ้งมอบให้ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกาํหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อน
ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 
 

 ขอ้ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถือหรือรับ
มอบแลว้แต่กรณี โดยถือวา่หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง 
 

 ขอ้ 41. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมา

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

วตัถุประสงคแ์บ่งกาํไรขาดทุนกนั 
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  (จ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั การเพ่ิม หรือลดทุน การออกหุ้นกู ้การ
ควบหรือเลิกบริษทั 

 

           ขอ้ 42.  ผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
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 ฐานทุจริตต่อ
หนา้ท่ี 
      

 ขอ้ 18.    ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี            

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

 ขอ้ 19. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
  กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตาม
วาระนั้น อาจไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้
 

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 ขอ้ 24. กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนอนัไดแ้ก่ เบ้ียประชุม เบ้ียเล้ียง บาํเหน็จ และโบนสัหรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะใดๆ ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะได้กาํหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติ
เปล่ียนแปลง 
  ความในวรรคแรก ไม่กระทบถึงสิทธิของกรรมการท่ีเป็นพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัในอนัท่ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนใดในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษทั 
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การจ่ายเงนิปันผล 
 ขอ้ 48. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่
หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล 
  เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้แต่ละหุน้เท่าๆ กนั 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระทาํภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการ ลงมติแลว้แต่
กรณี ทั้ งน้ี ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้ น ในหนังสือพิมพ์รายวนั
ภาษาไทย เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั ดว้ย 
 

 ขอ้ 49. บริษทัตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึง ไวเ้ป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
   นอกจากเงินสาํรองท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ คณะกรรมการอาจเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ลงมติ เพ่ือจดัสรรเงิน
ไวเ้ป็นทุนสาํรองอยา่งอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือดาํเนินกิจการของบริษทักไ็ด ้
 

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

 ขอ้ 45. บริษทัตอ้งจดัให้มีการทาํและเก็บรักษาบญัชีตลอดจนการสอบบญัชี ตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น และตอ้ง
จดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึงในรอบ 12 เดือน อนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทั 
  

 ขอ้ 46. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในการประชุมสามญัประจาํปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้ง
จดัใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ขอ้ 47. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมสามญัประจาํปี 
(1) สาํเนางบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชี

ของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ 

 

 ขอ้ 50. ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั 
 

 ขอ้ 51. ผูส้อบบัญชี มีอาํนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลกัฐานอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั ในระหวา่งเวลาทาํการของบริษทั ในการน้ีให้มีอาํนาจสอบถามกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง ผู ้
ดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั และตวัแทนของบริษทั รวมทั้งให้ช้ีแจงขอ้เท็จจริงหรือส่งเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัการ
ดาํเนินกิจการของบริษทัได ้
  

 ขอ้ 52. ผูส้อบบญัชีมีหน้าท่ีเขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบดุล บญัชี
กาํไรขาดทุน และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบริษทั เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุน้ใหบ้ริษทัจดัส่งรายงานและเอกสาร
ของบริษทั ท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดรั้บในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังนั้นแก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 
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      ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 6 ) 

หลกัฐานสําหรับการเข้าร่วมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 
1.1 ผู้ถือหุ้นสัญชาตไิทย 

(ก) บตัรประจาํตวัของผูถื้อหุ้น เช่น บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัข่ี บตัรประจาํตวัขา้ราชการ บตัรประจาํตวั
พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

(ข) กรณีมอบฉันทะ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
และบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ  

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 
(ข) กรณีมอบฉนัทะ สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูม้อบอาํนาจ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และบตัร

ประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบอาํนาจ  
2. นิตบุิคคล 
2.1 นิตบุิคคลสัญชาตไิทย 

(ก) สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์พร้อมกบั
สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติ
บุคคล 

(ข) กรณีมอบฉนัทะ สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือ
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคลในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อม
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2 นิตบุิคคลสัญชาตต่ิางประเทศ 
(ก) สาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงตอ้งแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบุคคล พร้อมกบั

สาํเนาหนงัสือเดินทาง ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามนิติบุคคล 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาหนงัสือเดินทาง ของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม     

นิติบุคคลในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) 
ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
เป็นผูม้อบฉันทะ กรุณาแนบหนงัสือมอบอาํนาจให ้Custodian และแนบหลกัฐานของผูม้อบอาํนาจ และของ Custodian ตาม 
2.2 (ข) รวมทั้งหนงัสือยนืยนัหรือสาํเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย  
                ทั้งน้ี ในกรณีของสาํเนาเอกสารจะตอ้งมีการรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และหากเป็นเอกสารท่ีจดัทาํข้ึนในต่างประเทศตอ้งมี
การรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพบัลิค 
 ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะโปรดนาํแบบแจง้การประชุมท่ีมีบาร์โคด้มาในวนัประชุม ซ่ึงสามารถลงทะเบียน และ
ยืน่เอกสารหรือหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 8.00 ถึง 10.00 น. ของวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 
2565 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดลงทะเบียนเวลา 8.00 น. 

กรณีผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

จุดตรวจเอกสาร 

โตะ๊ลงทะเบียน 
สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเอง โตะ๊ลงทะเบียน 

สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะ 

แสดงแบบแจง้การประชุม 
หนงัสือมอบฉนัทะ  
และเอกสารประกอบ 

แสดงแบบแจง้การประชุม 
และบตัรประจาํตวัประชาชน 

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  สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย  ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง  และส่วนผูถื้อหุ้น
ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียง พร้อมกบัลงลายมือช่ือในบตัร โดยตอ้งส่งมอบ
บตัรลงคะแนนเสียงใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือนบัคะแนนเสียงต่อไป  

 

4. ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และจะนาํ
คะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง มาหกัออกจากจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

5.  ในระหว่างการประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม บริษทัขอความร่วมมือท่านเขียนคาํถามลงในกระดาษท่ี
บริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห ้แทนการสอบถามผา่นไมโครโฟน และส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั 

   

6. มติของท่ีประชุม สําหรับวาระปกติให้ถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
สาํหรับวาระพิเศษ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

7. เลขานุการบริษทัจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม เม่ือการนบัคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จส้ิน 
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                                                       ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7 ) 
 

ข้อมูลเกีย่วกบักรรมการอสิระทีบ่ริษัทกาํหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

นายอนุวฒัน์  เมธีวบูิลวุฒิ 
 

อาย ุ -  70      ปี 

ตาํแหน่งในบริษทั - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   
  ปี 2560 - ปัจจุบนั 
 -  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   
    ปี 2563 - ปัจจุบนั 
 

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

การอบรมบทบาทหนา้ท่ีกรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP)   class 104/2013 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

 

ประสบการณ์การทาํงาน  
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน   
 - กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริษทั, ประธาน  
  กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
  ค่าตอบแทน      บริษทั พราว เรียล เอสเตท จาํกดั (มหาชน)   ปี 2562 - ปัจจุบนั 
 

กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      
 - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นท่ีดิน 
  กระทรวงการคลงั                                                           ปี 2562 - ปัจจุบนั  
 - กรรมการผูท้รงคุณวฒิุดา้นกฎหมาย 
  อ.ก.พ.สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ปี 2561 - ปัจจุบนั 
 - กรรมการกฤษฎีกา 
  สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี 2558 - ปัจจุบนั   
 - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร 
  บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั ปี 2555 - ปัจจุบนั 
 
 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร  -      ไม่มี 

การถือหุน้ในบริษทั   - ไม่มีการถือหุน้ 
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จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  7  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  7  คร้ัง 
และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษทั - เขา้ร่วมประชุม  4  คร้ัง จากการประชุมทั้งหมด  4  คร้ัง 
 

 
คุณสมบติัตอ้งหา้ม 
1.      ประวติัการกระทาํความผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไม่มี 
2.     ประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
                                มี                                                         ไม่มี 
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                                                                           ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 8 ) 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกาํหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 
 

 
 

เขียนท่ี……..............……………................................ 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ.2565 

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

อยูบ่า้นเลขท่ี……................................ ถนน...................................................... ตาํบล/แขวง……....…………....................
อาํเภอ/เขต.…...….......................................จงัหวดั..............................……………รหสัไปรษณีย.์......................................... 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................เสียง ดงัน้ี 
 หุน้สามญั................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง 
 (3)   ขอมอบฉนัทะให ้
 (1) ............................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั..................................................... รหสัไปรษณีย.์..............................................
หรือ 
 (2) ............................................................................................................................ อาย.ุ............................ปี           
อยูบ่า้นเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตาํบล/แขวง......................................................
อาํเภอ/เขต........................................... จงัหวดั..................................................... รหัสไปรษณีย.์............................................
หรือ 
 (3) นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ      กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     อาย ุ   70     ปี         
อยูบ่า้นเลขท่ี        197          หมู่ท่ี        12           ซอย       อญัมณี          ถนน     พทุธมณฑล    สาย 3                                               
แขวง    ศาลาธรรมสพน์      เขต    ทววีฒันา         กรุงเทพมหานคร         รหสัไปรษณีย ์        10170 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม   และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท  
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  (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี      
 

  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2564 
  -เพ่ือรับทราบ- 
           

  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
     

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

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

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายดิเรก  วนิิชบุตร  

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายชาย  วนิิชบุตร 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายยาซูชิ  ทาเคซาวา่ 

                            เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
                       

  วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2565   
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                        (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
                       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  
    

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

  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 

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

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

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

หมายเหตุ 
 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 



ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 

………………………………………………………… 

 
 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 8 ) 

                                                                  (  Attachment 8 ) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 
 

เขียนท่ี (Written at)….............……………........................................ 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ............... 
Date……………Month……………………Year…….... 

(1)   ขา้พเจา้ (I/We)……………………………...…..………...………..…….........................………………......
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี……......................ถนน (Road)............................ตาํบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)……....…….............
อาํเภอ/เขต (Amphur/Khet)...…..........................จงัหวดั (Province).................….....รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)...................
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั......................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 
as a custodian of………………………………..who is a shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม........................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงัน้ี 
holding shares at the total amount of……….…..…shares   and have the rights to vote equal to……………..votes as follows:  
 หุน้สามญั....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง 
 ordinary share……………………shares      and have the rights to vote equal to……………..……..votes 
 หุน้บุริมสิทธิ..............................................หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..............................................เสียง 
 Preference share………… .…..…shares   and have the rights to vote equal to………..............….votes 
 (2)   ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint 
 (1)  ช่ือ (Name)............................................................................................ อาย ุ(Age)..........................ปี (Years) 
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at)....................ถนน (Road).............................ตาํบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)...................................... 
อาํเภอ/เขต (Amphur/Khet)......................จงัหวดั (Province).........................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)....................หรือ (or) 
 (2) ช่ือ (Name)........................................................................................... อาย ุ(Age)...........................ปี (Years) 
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at)...................ถนน (Road)..............................ตาํบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)...................................... 
อาํเภอ/เขต (Amphur/Khet).....................จงัหวดั (Province).........................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code).....................หรือ (or) 
 (3)  นายอนุวฒัน์  เมธีวิบูลวุฒิ (Mr.Anuwat Maytheewibulwut)   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ     (Independent Director and Chairman of the Audit Committee)      อาย ุ(Age)     70     ปี (Years)                               
อยูบ่า้นเลขท่ี    (Residing at)        197          หมู่ท่ี    (Moo)           12               ซอย    (Soi)             อญัมณี    (Anyamanee)            
ถนน   (Road)     พุทธมณฑล  สาย 3   (Phutthamonthon   Sai 3)        แขวง   (Kwaeng)     ศาลาธรรมสพน์   (Salathammasop)                  
เขต    (Khet)      ทววีฒันา     (Thawiwatthana)        กรุงเทพมหานคร     (Bangkok)          รหสัไปรษณีย ์   (Postal Code)       10170  
 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20฿ 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย  
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2022 on 
Thursday, April 28, 2022 at 10.00 hrs. at Bussarakum Ballroom, 2/F Avani Atrium Bangkok Hotel, Located on No.1880 
New Petchburi  Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huaykwang, Bangkok 10310 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
   Grant partial shares of 
    หุน้สามญั............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.........................เสียง 
    ordinary share……..….….shares and have the rights to vote equal to…..……....votes 
    หุน้บุริมสิทธิ......................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................เสียง 
    preference share……..…..shares and have the rights to vote equal to…..…….....votes 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด..................................................................เสียง 
    The total number of voting rights is…………………………….......………….votes 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี   
  I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:    

  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564  เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
  Agenda 1. To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of 

the Company held May 11, 2021 
           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย.............เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง............เสียง 
 Approve…...….votes              Disapprove….…....votes                Abstain…..……votes 
 
 

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2564  
 Agenda 2. To acknowledge the report on the Company’s 2021 performance 
  - เพ่ือรับทราบ -      
  -To be informed- 
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  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
  Agenda 3. To consider and approve the Company’s financial statement for the year ending December 

31, 2021 

                         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย............เสียง งดออกเสียง............เสียง 
  Approve….…votes              Disapprove…..…..votes                Abstain…..………votes 
 
 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 
   Agenda 4. To consider and approve the 2021 dividend payment  
                        (ก) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย.............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  Approve……….votes              Disapprove……...votes                 Abstain…………votes 
 
 

  วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  
    Agenda 5.  To consider and approve the election of new directors in place of those due to retire by rotation 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                                                  The appointment of all directors 

                  เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
   Approve….…..votes       Disapprove….…...votes            Abstain…..…..…votes 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   The appointment of each director 
   ช่ือกรรมการ :  นายดิเรก  วนิิชบุตร 
   Name of the director :  Mr. Direk  Vinichbutr 

                  เห็นดว้ย............เสียง   ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
   Approve…..….votes       Disapprove….…...votes            Abstain…..….…votes 
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     ช่ือกรรมการ  นายชาย  วนิิชบุตร       
   Name of the director :  Mr. Chai  Vinichbutr 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง............เสียง 
   Approve…….votes       Disapprove…..…..votes            Abstain…..…...…votes 

   ช่ือกรรมการ  นายยาซูชิ  ทาเคซาวา่ 
   Name of the director :  Mr. Yasushi  Takezawa 

                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย............เสียง งดออกเสียง............เสียง 
   Approve……..votes       Disapprove….…..votes            Abstain…..…....…votes 

       

 วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2565 

 Agenda 6. To consider and approve the determination of directors’ 2022 remuneration 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย............เสียง งดออกเสียง............เสียง 
 Approve….….votes              Disapprove….…...votes                Abstain…..…..…..votes 
 

  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2565 
     Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditor and determine its fee for 2022 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง............เสียง 
 Approve………votes              Disapprove….…...votes                Abstain…..………votes 

    

   วาระท่ี 8. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
   Agenda 8. To consider other business, if any 

                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย.............เสียง ไม่เห็นดว้ย..............เสียง งดออกเสียง............เสียง 
 Approve…….…votes              Disapprove….….....votes                Abstain…..…..…votes 
 
 
 
 
 



 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  A proxy’s vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be 
deemed invalid and not my voting as a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the 
meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there 
is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration. 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does 
not cast the vote as specified in this Proxy Form. 

 
 ลงช่ือ………………………….................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                             Signature (……………………………………......…….) Shareholder         
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                           Signature (……………………………………......…….) Proxy                                          
 

 ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                       Signature (……………………………………......…….) Proxy            

 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                         Signature (……………………………………......…….) Proxy            
 

 

หมายเหตุ 
 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้              
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

  Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodians in Thailand can use the Proxy 
Form C 

 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  Evidences to be enclosed with the Proxy Form are: 
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  (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder. 
  (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
   Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 
 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholders may not split number of 
shares and appoint more than one proxy in order to split votes. 

 

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 

whole or for an individual nominee. 
 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

  In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the 
shareholders may use the Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย    

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Rojana Industrial Park Public Company Limited on 
Thursday, April 28, 2022 at 10.00 hrs. at Bussarakum Ballroom, 2/F., Avani Atrium Bangkok Hotel, No.1880, New 
Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.    

………………………………………………………… 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……..votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..…….votes 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย............เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve…….votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..…….votes 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
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                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve…….votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..….…votes 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย............เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……..votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..….…votes 
 

                 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย............เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……..votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..…….votes 
 

 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย............เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……..votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..…….votes 
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วาระท่ี........................... เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda………………..Subject : Election of directors (Continued) 

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย...........เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……..votes              Disapprove….…..votes              Abstain…….……votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……...votes              Disapprove….…..votes              Abstain…….……votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……...votes              Disapprove….…..votes              Abstain…….……votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……...votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..….votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve…...…votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…...…votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..…votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……...votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…...…votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย............เสียง ไม่เห็นดว้ย.............เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……...votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..….votes 
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( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 9 ) 

คาํบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

              บริษทั สวนอุตสากรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตระหนักถึงความสําคญัในการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ  จึงจดัให้มีมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลฉบบัน้ีข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 
 

 1.  ข้อมูลส่วนบุคคลทีถู่กเกบ็รวบรวม 
     บริษทัจะรับและเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผูถื้อหุ้น และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะ และจากบริษทั 
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากบริษทัให้ทาํหนา้ท่ีนายทะเบียนหลกัทรัพยข์อง
บริษทั โดยขอ้มูลส่วนบุคคลประกอบดว้ย 
  1.1  ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป เช่น ช่ีอ นามสกุล หมายเลขบตัรประชาชน วนัเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลข
ทะเบียนผูถื้อหุ้น จาํนวนหุ้น ภายถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอภายในงาน รวมทั้งขอ้มูลสุขภาพ ประวติัการ
เดินทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ เพ่ือประโยชน์ดา้นการสาธารณสุข และการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) เป็นตน้ 
  1.2  ขอ้มูลเพ่ือการติดต่อ เช่น ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์อีเมล ์เป็นตน้ 
 

 2. วตัถุประสงค์ของการเกบ็รวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   
  บริษัทมีความจําเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพ่ือนําไปใช้ภายใต้
วตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 เรียกจัดให้มีและดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึง
กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑ์ท่ีราชการกาํหนดเก่ียวกบัการจดัประชุมรวมถึงการจดัทาํรายงานการประชุม และการ
จดัส่งเล่มรายงานประจาํปี 
  2.2 เพ่ือใชส้าํหรับคดักรองผูมี้ความเส่ียงในการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
เพ่ือประโยชน์ดา้นการสาธารณสุข และป้องกนัโรคติดต่ออนัตราย ตามมาตรการและแนวทางปฏิบติัในการจดัประชุมตามท่ี
ราชการกาํหนด 
  2.3 อาจเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีขอ้ 2.1 และ 2.2 รวมถึงแต่ไม่
จาํกดัเพียง ท่ีปรึกษาในการจดัประชุม หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุขและป้องกนัโรคติดต่อ  
 

 3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
  ภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคล
มีสิทธิในการขอเขา้ถึงและขอรับสําเนาขอ้มูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการไดม้าซ่ึงขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในการ
ขอให้บริษทัดาํเนินการเพ่ือให้ขอ้มูลส่วนบุคคลถูกตอ้ง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบนั สิทธิในการขอให้บริษทัส่งหรือโอน
ขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคดัคา้นการเก็บรวบรวม ใช ้
หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกบัตน สิทธิในการขอให้บริษทัลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลท่ีไม่
สามารถระบุตวับุคคลของท่านได ้และสิทธิในการ้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรรมการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล กรณี
บริษทัฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

 4. ระยะเวลาในการเกบ็รักษาข้อมูลส่วนบุคคล 
  บริษทัจะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านตลอดระยะเวลาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และ/หรือตาม
ความจาํเป็น เพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 
 

 5. ช่องทางการตดิต่อบริษัท 
  เลขานุการบริษทั  บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ 
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310   โทรศพัท ์0 2716 1750   
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                                                                                                                                                     ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 10 ) 

 
คาํแนะนําการใช้รหัสควิอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2564 

 
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารประกอบการประชุม  
ผูถื้อหุ้นและรายงานประจาํปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code จากแบบแจง้การประชุม ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
สาํหรับระบบปฏิบติัการ iOS 
1. เปิดกลอ้ง (Camera) ในโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หน้าจอจะมีขอ้ความแจง้เตือน (Notification) ข้ึนมาดา้นบนให้กดท่ีขอ้ความนั้น เพ่ือดูขอ้มูลเอกสารประกอบการ

ประชุม 
 
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่ 

(Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
สาํหรับระบบปฏิบติัการ Android 
1. เปิดแอปพลิเคชัน่ QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
 ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line 
 เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 
 เลือก QR Code 
 สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพ่ือดูขอ้มูลเอกสารประกอบการประชุม 
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    ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 11 ) 
 

แนวปฏิบัตเิพือ่ป้องกนัการตดิเช้ือไวรัส COVID-19 ในทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

บริษทัมีความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 เน่ืองจากสถานการณ์
ปัจจุบนัอยูใ่นช่วงภาวะเส่ียงในการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงไดจ้ดัทาํแนวปฏิบติัเพ่ือป้องกนัการติดต่อของ
เช้ื อไวรัส COVID-19 และประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชุม จึงขอความร่วมมือ
จากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัน้ี 
 

1.  ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้นายอนุวฒัน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยท่านสามารถส่งเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 
25 เมษายน 2565 มายงัท่ีอยูด่งัดา้นล่างน้ี 

       เลขานุการบริษทั       
   บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน)  
      เลขท่ี 2034/115 ชั้น 26 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ   
   เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310   
 

 

บริษทัเปิดโอกาสให้สามารถส่งคาํถามท่ีเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมจนถึงวนัท่ี 25 
เมษายน 2565  ผา่นช่องทาง   

  ส่งทางอีเมล ์legal@rojana.com   
               

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองบริษทัขอความร่วมมือท่านปฏิบติัตามแนวทางการจดัประชุม
 ของบริษทั  ดงัน้ี   
 

 2.1 บริษทัจะตั้งจุดคดักรองโดยมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจา้หน้าท่ีของบริษทั ก่อนเขา้
ประชุม  การต่อแถว  ณ  จุดคดักรอง  จุดตรวจเอกสาร  และจุดลงทะเบียน จะเวน้ระยะห่าง 1  เมตร  

  บริษทัจะอนุญาตให้เฉพาะผูถื้อหุน้ และ/หรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีผา่นการคดักรอง และลงทะเบียนแลว้เท่านั้นเขา้
หอ้งประชุม โดยไม่อนุญาตใหผู้ติ้ดตามเขา้หอ้งประชุมดว้ย    

 

 2.2  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 และมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม บริษทั
จะจดัท่ีนัง่ในห้องประชุมไม่เกิน 50 ที่น่ัง   หรือโดยเวน้ระยะห่างระหว่างท่ีนัง่ตามมาตรการของรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
และจะงดเสริมเกา้อ้ี หรือยนืเพ่ือเขา้ร่วมประชุม  บริษทัจะใหสิ้ทธิผูเ้ขา้ประชุมท่ีมาลงทะเบียนก่อน     

              เม่ือท่ีนัง่เตม็แลว้บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตใหเ้ขา้หอ้งประชุมเพ่ิมเติม และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมดว้ยตนเองพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัแทนการเขา้ร่วมประชุม    

 

 2.3  หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง อาทิ มีไข ้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) ไอ เจ็บ
คอ นํ้ามูกไหล หอบเหน่ือย แน่นหนา้อก ปวดเม่ือยตามร่างกาย อ่อนเพลีย คล่ืนไส้ อาเจียน รวมถึงมีการเดินทาง
ระหวา่งประเทศในช่วง 14 วนัก่อนวนัประชุม  กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียงต่อการติดเช้ือ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่ให้
ผูถื้อหุน้ท่านดงักล่าวเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี  เพ่ือเป็นการป้องกนัและเฝ้าระวงัการแพร่กระจายของ
เช้ือไวรัส (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษทัแทน โดยเจา้หน้าท่ีจุดลงทะเบียนจะ
อาํนวยความสะดวกเร่ืองเอกสาร อากรแสตมป์ใหแ้ก่ท่าน)  

 
 
 
     



 
 2.4  บริษทัจะจดัเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ  โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านร่วมกนัจาํนวนมาก เช่น 

หอ้งประชุม  จุดลงทะเบียน   และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลาท่ีร่วมการ
ประชุม,  ลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์า้งมือ, หลีกเล่ียงการใชห้รือสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น     

 

 2.5  ในระหวา่งการประชุม  หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวาระการประชุม  บริษทัขอความร่วมมือท่าน
เขียนคาํถามลงในกระดาษท่ีบริษทัไดจ้ดัเตรียมไวใ้ห้ แทนการสอบถามผา่นไมโครโฟน และส่งใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
ของบริษทั 

 

 2.6  บริษทัของดใหบ้ริการอาหารวา่ง กาแฟ ยกเวน้นํ้าด่ืมบรรจุขวด และห้ามรับประทานอาหาร เคร่ืองดื่ม ในบริเวณ
ห้องประชุมโดยเด็ดขาด  เพ่ือสุขอนามยัของส่วนรวม และลดโอกาสในการเกิดความเส่ียงจากการติดเช้ือไวรัส 
COVID-19 

 

 2.7  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคนตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค COVID-19 อยา่งนอ้ย 2 
เขม็  (แสดงเอกสารการรับวคัซีน หรือ Application หมอพร้อม)     

   ทั้งน้ี หากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง หรือมีขอ้กาํหนดจากภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งอนัส่งผลกระทบต่อการจดั
ประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัอาจปรับเปล่ียนการดาํเนินการใดๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ หรือ มาตรการของภาครัฐท่ี
อาจกาํหนดเพ่ิมเติม โดยบริษทัจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.rojana.com) และแจง้ผา่นระบบ
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 

   บริษทัขอขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเป็นอยา่งสูงและหวงัเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะไดรั้บความร่วมมือในการปฏิบติั
ตามมาตรการดงักล่าวจากทุกท่านเป็นอยา่งดี  ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวนมาก อาจทาํใหเ้กิดความล่าชา้ใน
การคดักรอง และลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  บริษทัขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี    
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         ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 12 ) 

 

แผนทีต่ั้งสถานทีจั่ดประชุม 
 

 

 
 

 
 
 

ห้องบุษราคมั บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ  
เลขที ่1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ : 0 2718 2000 
 โทรสาร : 0 2718 2002 

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