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ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  ครั้งที่ 1/2559  เมื่อ
วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 ไดมีมติใหจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.  
ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป           
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2558 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทไดจัดสง
รายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมท้ังนําสงกระทรวงพาณิชยตามที่กฎหมาย
กําหนดไวเรียบรอยแลว และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียน
ตองจัดใหมีรายงานการประชุมผูถือหุน โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมน้ี และมีการเผยแพร
ผานทางเว็บไซตของบริษัท  www.rojana.com  (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1)  

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 การลงมติ ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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2.       รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท  ในรอบป 2558 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริษัทตองจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ปรากฎอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2558 เพ่ือเสนอใหผูถือหุนรับทราบ  

 การลงมติ ในวาระน้ีใหที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 
   

3.     พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัท ขอ 46 ไดกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทที่ผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว รายละเอียดของงบการเงินปรากฎอยูในรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ใหผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุม  (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน 
สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผานการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท   
เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด  และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแลว  

 การลงมติ ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

4.    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2558 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล  

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

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 ใหแกผูถือหุนในอัตรารวม หุนละ 0.45 บาท ซึ่งบริษัท
ไดจายเงินปนผลระหวางกาล ในอัตราหุนละ 0.20 บาท สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ที่
ไดจายใหกับผูถือหุน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 แลว คงเหลือเงินปนผลที่จะจายสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 
เดือนหลังของป 2558 อีกในอัตรา หุนละ 0.25 บาท 

 ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทไดมีมติกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล ใน
วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และกําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจายเงินปน
ผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559  

 การลงมติ ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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5.    พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ    

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 19 
กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1ใน 3 ถาจํานวน
กรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 และกรรมการที่
ออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได การประชุมครั้งน้ีมีกรรมการท่ีตองออกตาม
วาระ จํานวน 3 ทาน คือ นายสุกิจ หว่ังหลี, นายพงส สารสิน และนายชาย วินิชบุตร (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3)  

  ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกต้ัง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

    (1) นายสุกิจ  หว่ังหลี   กรรมการ 
    (2) นายพงส  สารสิน  กรรมการ 
    (3) นายชาย  วินิชบุตร  กรรมการ   

กลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการท้ัง 3 ทาน เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ         
มีความรู ความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ตลอดจนใหความคิดเห็นที่เปนประโยชนตอธุรกิจการ
ดําเนินงานของบริษัท และเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ 
การลงมติ ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

  

6.      พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2559 

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

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2559 จํานวนเงินไมเกินปละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเทากับป 2558  

 การลงมติ ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

7.      พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 

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

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทไดพิจารณาและเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรแตงต้ังผูสอบ
บัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 ดังน้ี 
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 7.1 ช่ือผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทเสนอแตงต้ังบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด เปนผูสอบบัญชีใหมของบริษัท แทนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เพ่ือความเหมาะสมกับโครงสราง
ธุรกิจของบริษัท  โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2982  และ/หรือ นางสาว       

  สมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรู
ความสามารถ ประสบการณตรวจสอบบัญชี และมีความเปนอิสระ ประกอบกับไมมีความสัมพันธใดๆ กับ
บริษัทและบริษัทยอย 

        7.2 คาตรวจสอบบัญชี ในป 2559 กําหนดคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกินปละ 1,510,000.- บาท    
        7.3 ความสัมพันธกับบริษัท   ไมมีการถือหุนในบริษัท,  ไมมีสวนไดเสียกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ           

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบบริษัท แตงต้ังบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีใหมของบริษัท      
ประจําป 2559  แทนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เพ่ือความเหมาะสมกับโครงสรางธุรกิจของบริษัท  มีรายช่ือ 
ดังน้ี  

  1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ  
  2. นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599  
 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 จํานวนเงินไมเกินปละ 1,510,000.- บาท โดยเห็นวาสมเหตุผลกับปริมาณงาน

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจํานวนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบ และรวมถึงการสอบทาน และให
เสนอตอผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  

 การลงมติ ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

8.  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 990,416 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุนจด
ทะเบียน 2,036,579,204 บาท เปน 2,035,588,788 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรร
หุนปนผล 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล  สืบเน่ืองจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ไดมีมติ
อนุมัติใหมีการจายเงินปนผลเปนหุน จํานวน 39,540,770 หุน ซึ่งผลจากการจายหุนปนผลดังกลาว มีผูถือหุนของ
บริษัทไดรับหุนปนผล จํานวนทั้งสิ้น 38,550,354 หุน จึงยังคงมีหุนเหลือสําหรับรองรับการจายเงินปนผลอีก
จํานวน 990,416 หุน   
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 990,416 หุน มูลคาที่ตราไว  หุนละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
2,036,579,204 บาท เปน 2,035,588,788 บาท โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล 

 การลงมติ   ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

9.  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดย
การตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 8. บริษัทจึงตองแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5) เปนดังน้ี 
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  ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  2,035,588,788 บาท (สองพันสามสิบหาลานหาแสนแปดหมื่นแปดพัน
      เจ็ดรอยแปดสิบแปดบาท) 

   แบงออกเปน 2,035,588,788 หุน (สองพันสามสิบหาลานหาแสนแปดหมื่นแปดพัน
      เจ็ดรอยแปดสิบแปดหุน) 

   มูลคาหุนละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเปน 

   หุนสามัญ 2,035,588,788  หุน (สองพันสามสิบหาลานหาแสนแปดหมื่นแปดพัน
       เจ็ดรอยแปดสิบแปดหุน) 

   หุนบุริมสิทธิ  -  หุน (                                         -                        ) 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
บริษัทแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุน
สามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล 

 การลงมติ   ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

10.  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  เพ่ือเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน สําหรับใชในการดําเนินงาน รวมท้ังขยายธุรกิจของบริษัท 

และ/หรือ เพ่ือชําระคืนหน้ีคงคาง (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6) 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอตอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

ออกและเสนอขายหุนกู จํานวนเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 
 การลงมติ   ในวาระน้ีตองผานมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

11.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 

 บริษัทไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนต้ังแตเวลา 08.00 น. และเพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะในการลงทะเบียนใหรวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาในวันประชุม (สิ่งที่
สงมาดวย ลําดับที่ 12) และนําเอกสารและหลักฐานตามรายการท่ีระบไุว (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 8) มาแสดงเพ่ือลงทะเบียน
ในวันประชุม  ทั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดไมสามารถที่จะเขารวมประชุมดวยตนเอง ซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่น 
(สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10) หรือบุคคลดังตอไปน้ี คือ นายพงษศักด์ิ อังสุพันธุ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 9) โดยขอความรวมมือจากทาน
กรุณากรอกขอความครบถวนสมบูรณในหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบ พรอมลงลายมือช่ือใหเรียบรอยสงมาที่ นาง
วิไล เปลงวิทยา เลขานุการบริษัท บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 2034/115 ช้ัน 26 อาคารอิตัลไทย 
ทาวเวอร ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  ภายในวันที่ 20 เมษายน 2559 เพ่ือให
เจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารตางๆ ใหเรียบรอย ถูกตอง และทันเวลาที่เริ่มการประชุมผูถือหุน โดย
จัดเตรียมอากรแสตมปสําหรับปดในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทจะ
ดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุนตามขอบังคับบริษัท (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7) และแนบแผนที่ต้ังโรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ (ช่ือเดิม โรงแรมอมารี เอเทรียม) ที่ใชในการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 13) 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชิญเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตนดวย 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                                                                                          
                   (นายจิระพงษ วินิชบุตร) 
                        กรรมการผูจัดการ 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. บริษัทกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกําหนดวันรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 16 
มีนาคม 2559 

 2. บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ถือหุน  ประจําป 2559 ฉบับน้ี  พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุม และแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะไวในเว็บไซตของบริษัท (www.rojana.com) 

 3. บริษัทไดจัดทํารายงานประจําป 2558 ในรูปแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM) (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2) 
ซึ่งไดแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงาน
ประจําปในแบบรูปเลม สามารถกรอกแบบฟอรมขอรับรายงานประจําป (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 11) 
และสงกลับมาที่บริษัท โดยจะจัดสงรายงานประจําป 2558 ใหทานตอไป 
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     ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

ของ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

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

เวลาและสถานที ่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ หองซากุระ ช้ันแอล โรงแรมจัสมิน ซิต้ี เลขท่ี 2 ซอยสุขุมวิท 23 
(ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เขารวมประชุม 

มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุม รวม 10 ทาน คือ 
1. คุณสุกิจ  หว่ังหลี ประธานกรรมการ 
2. คุณดิเรก  วินิชบุตร ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. คุณจิระพงษ  วินิชบุตร กรรมการผูจัดการ  
4. คุณพงษศักด์ิ  อังสุพันธุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
5. คุณอมรา  เจริญกิจวัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ  
6. คุณชาย  วินิชบุตร กรรมการ 
7. คุณยาซูชิ  ทาเคซาวา กรรมการ 
8. คุณมาซาฮารุ  ทาเคดะ กรรมการ 
9. พลเอกภานุมาต  สีวะรา กรรมการ  
10. คุณอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการตรวจสอบ  

ในการประชุมครั้งน้ี มีทานกรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม 1 ทาน คือ คุณพงส สารสิน เน่ืองจากทานติดภารกิจ 

ฝายบริหารที่เขารวมประชุม 

มีฝายบริหารเขารวมประชุม รวม 1 ทาน คือ 

1. คุณวิทยา  เล่ืองลือยศ ผูจัดการทั่วไปอาวุโส 

ท่ีปรึกษาท่ีเขารวมประชุม 

มีที่ปรึกษาทางการเงิน  เขารวมประชุม รวม 2 ทาน คือ 
 

1. คุณปริญญา  บวรพนมศักด์ิ 
2. คุณไพลิน ลายธีระพงศ 
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บริษัท   สวนอุตสาหกรรมโรจนะ  จํากัด  (มหาชน) 
ROJANA INDUSTRIAL PARK PUBLIC COMPANY LIMITED 
2034/115   ช้ัน 26  อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร  ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงบางกะป  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ   10310 
2034/115   26TH   FLOOR  ITALTHAI  TOWER,   NEW   PETCHBURI   ROAD,   BANGKAPI,   HUAYKWANG,  BANGKOK   10310   THAILAND    
TEL :  0-2716-1750-5                FAX : 0-2716-1759  
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

มีผูสอบบัญชี  เขารวมประชุม รวม 2 ทาน คือ 
 1. คุณอธิพงศ อธิพงศสกุล 
 2. คุณยุทธพงษ เช้ือเมืองพาน 
  

กิจการเบ้ืองตน 

คุณวิไล เปลงวิทยา (เลขานุการบริษัท) กลาววาบริษัทมีผูถือหุน  5,934  ราย   ซึ่งถือหุนรวม  1,843,663,703  หุน  ทั้งน้ี  มีผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ้น  254  ราย รวมจํานวนหุน  1,125,340,055  หุน  คิดเปนรอยละ 61.04 ของ
ทุนชําระแลว ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพ่ือสิทธิเขาประชุมผูถือหุน  ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

คุณวิไล  กลาวแนะนํากรรมการ  ที่ปรึกษาทางการเงิน  

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมถึงรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิของผูถือหุนในการประชุม 
ดังน้ี ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 40. กําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยูหรือรับมอบฉันทะ โดยถือวาหน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง 

- ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ ถาไมมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุน
เห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ  

- หากมีผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหทําเครื่องหมายตามความประสงคของทานลงในบัตร
ลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอนลงทะเบียน พรอมกับลงลายมือช่ือในบัตร และชูมือขึ้น เจาหนาที่ของบริษัทจะเก็บ
บัตรลงคะแนน     

- สําหรับวาระปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

- วาระเพ่ือรับทราบ ไมมีการลงมติ 

- วาระพิเศษ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

ทั้งน้ี การรวบรวมผลคะแนนเสียง บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากจํานวน
คะแนนเสียงทั้งหมดของผูที่เขารวมประชุม โดยสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระ
น้ันๆ  

- กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บันทึกรวมไวใน
เครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการลงมติตามวาระไวแลว 

และหากผูถือหุนทานใด ประสงคที่จะออกจากหองประชุมโดยไมเขารวมประชุมผูถือหุนอีกตอไป กรุณาแจงกับ
เจาหนาที่ของบริษัททางดานจุดลงทะเบียน เพ่ือจะไดหักจํานวนหุนของผูถือหุนออกในวาระน้ัน 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

นายสุกิจ หว่ังหลี (ประธานกรรมการ) เปนประธานในที่ประชุม ประธาน ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี  

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 

ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม 
วิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2557  ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนาแลว  และรายงานการประชุม 
ดังกลาวไดบันทึกอยางถูกตอง  และมีรายละเอียดของมติที่ประชุมครบถวน   

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 1  มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 19 ทาน ถือหุนรวม 
8,610,360 หุน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,133,950,415  รอยละ 100.0000 

รับรอง 1,133,948,415               รอยละ   99.9998 

ไมรับรอง 

งดออกเสียง 

                     0 

              2,000 

 รอยละ     0.0000 

      รอยละ      0.0002 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2557 
ประธาน ไดขอใหคุณจิระพงษ (กรรมการผูจัดการ) เปนผูแถลงรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป  2557  

 คุณจิระพงษ กลาววา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทมีสินทรัพยรวม จํานวนเงิน  38,779 ลานบาท, หน้ีสิน
 รวม จํานวนเงิน  25,251  ลานบาท,  สวนของผูถือหุนรวม จํานวนเงิน 13,528 ลานบาท,  กําไรสุทธิของบริษัท
 สวนที่เปนของผูถือหุนใหญ  จํานวนเงิน  739  ลานบาท  และกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน เทากับ 0.51 บาท โดยใน
 ป 2557 ผลการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย  รายไดหลัก  คือ รายไดจากการขายที่ดิน  บริษัท   
 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จํากัด  ไดทําการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหกับลูกคาที่ซื้อที่ดิน เปนจํานวน
 เน้ือที่ 2,294  ไร,  รายไดจากการขายไฟฟา  บริษัท โรจนะ เพาเวอร จํากัด  ดําเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟา ได
 จําหนายไฟฟาใหกับลูกคารายใหมเพ่ิมเติม   และรายไดจากสาธารณูปโภค  บริษัท โรจนะ เอ็นเนอรจี จํากัด  
 ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกระแสไฟฟา พลังงานความรอน ระบบไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย มีจํานวน 3 ฟารม 
 กําลังการผลิตฟารมละ 8 เมกะวัตต  รวมทั้งหมด  24  เมกะวัตต  โดยท้ัง 3 ฟารมไดเปดดําเนินการผลิตและ
 จําหนายไฟฟาแลว      
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2557 

มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2557 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 

ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัท สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชี
ของบริษัท   เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด และผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทแลว  

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 3 มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 13 ทาน ถือหุนรวม 
241,366 หุน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,134,191,781  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,134,189,781  รอยละ    99.9998 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง              2,000               รอยละ      0.0002 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2557 

ประธาน ไดมอบหมายใหคุณจิระพงษ (กรรมการผูจัดการ) เปนผูแถลงตอที่ประชุม เรื่องการจายเงินปนผลของ
บริษัท ประจําป 2557 
คุณจิระพงษ กลาววา จากผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2557 ตามที่ไดแถลงใหที่ประชุมทราบแลวน้ัน 
บริษัทจายเงินปนผลในรูปเงินสดและหุนสามัญปนผล ในอัตรารวม 0.20 บาทตอหุน  โดยจายในรูปเงินสด 
อัตรา 0.02 บาทตอหุน  และจายในรูปหุนสามัญปนผล จํานวนรวมไมเกิน 39,540,770 หุน ในอัตราสวน 50 (หา
สิบ) หุนสามัญเดิม ตอ 1 (หน่ึง) หุนสามัญใหม (50:1)  หรือเทากับ 0.18 บาทตอหุน  โดยหากเกิดเศษจากการ
คํานวณการจายหุนสามัญปนผล บริษัทจะจายเศษดังกลาวเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.18 บาท   ทั้งน้ีเงิน
กําไรท่ีนํามาจัดสรรเงินปนผลในครั้งน้ี  เปนการจายจากผลกําไรสุทธิของป 2557  และกําไรสะสม 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

 บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายช่ือผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 29 เมษายน 2558 และ
กําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยมีทุนชําระแลวของบริษัท เทากับ 1,927,932,274 
บาท  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  

ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย       
เงินปนผล ประจําป 2557  

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 4 มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 12 ทาน ถือหุนรวม 
6,236,749 หุน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,428,530  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,136,407,630  รอยละ    99.6474 

ไมอนุมัติ       4,020,900               รอยละ      0.3526 

งดออกเสียง                     0  รอยละ      0.0000 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2557 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 

 คุณวิไล กลาววา ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 19 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3  สําหรับในปน้ีมีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  จํานวน  4  ทาน  คือ 
คุณพงษศักด์ิ อังสุพันธุ, คุณอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ, คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล และคุณยาซูชิ ทาเคซาวา โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ที่ผานมา ไดพิจารณาเสนอบุคคลทั้ง 4 ทาน กลับเขา
มาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 4 ทานเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ  มีความรู 
และประสบการณในดานตางๆ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ และเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ  

ประธาน ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
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  ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 5.1 มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 1 ทาน ถือหุนรวม 
135,000 หุน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

1. คุณพงษศักด์ิ อังสุพันธุ 

 
จํานวนเสียง  

(1 หุน ตอ 1 เสียง) 
รอยละของเสียง 

ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,563,530  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,128,692,939  รอยละ    98.9592 

ไมอนุมัติ       11,868,591  รอยละ      1.0406 

งดออกเสียง                2,000  รอยละ      0.0002 

2. คุณอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,563,530  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,128,948,739  รอยละ    98.9817 

ไมอนุมัติ      11,612,791  รอยละ      1.0181 

งดออกเสียง               2,000  รอยละ      0.0002 

3. คุณอมรา เจริญกิจวัฒนกุล 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,563,530  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,128,947,739  รอยละ    98.9816 

ไมอนุมัติ       11,613,791  รอยละ      1.0182 

งดออกเสียง                2,000  รอยละ      0.0002 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวาในระหวางวาระที่ 5.4 มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 1 ทาน ถือหุนรวม 60,000 หุน 

4. คุณยาซูชิ ทาเคซาวา 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,623,530  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,126,229,789  รอยละ    98.7381 

ไมอนุมัติ       14,391,741  รอยละ      1.2617 

งดออกเสียง                2,000  รอยละ      0.0002 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2558 

 คุณวิไล กลาววา ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 24 กําหนดวา กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทน อันไดแก เบี้ย
ประชุม เบี้ยเล้ียง บําเหน็จและโบนัสหรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะได
กําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลง 

ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการของบริษัท ปะจําป 2558 ไมเกินปละ 8,000,000 บาท ซึ่งมากกวาป 2557 เปนจํานวนเงิน 1,000,000 
บาท  

 คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 6 มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 3 ทาน ถือหุนรวม 
17,550 หุน 
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,641,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,136,618,180  รอยละ    99.6473 

ไมอนุมัติ       4,020,900  รอยละ      0.3525 

งดออกเสียง              2,000  รอยละ      0.0002 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2558   

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558 

 คุณวิไล กลาววา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็น
ควรแตงต้ังผูสอบบัญชีเดิม คือ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยคุณอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 และ/หรือ คุณเสถียร วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3495 และ/
หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 และ/หรือ คุณยุทธพงษ เช้ือเมืองพาน 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยมีความรูความสามารถ ประสบการณ
ตรวจสอบบัญชี และมีความเปนอิสระ ประกอบกับไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทและบริษัทยอย 

คาตรวจสอบบัญชี  ในป 2558 กําหนดคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกินปละ 890,000 บาท ตอมาผูสอบบัญชีได
แจงเรื่อง เปล่ียนแปลงคาสอบบัญชี โดยเพ่ิมจากเดิมอีก 560,000 บาท รวมเปนทั้งหมดจํานวนเงินไมเกินปละ 
1,450,000 บาท ซึ่งมากกวาป 2557 เปนจํานวนเงิน 640,000 บาท เน่ืองจากจะมีการทํางบการเงินรวมของการ
ลงทุนในบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน) เพ่ิมขึ้น 

ความสัมพันธกับบริษัท  ไมมีการถือหุนในบริษัท, ไมมีสวนไดเสียกับผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ 

ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท 
และใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558  

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 7 มีผูถือหุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 1 ทาน ถือหุนรวม 
20,000 หุน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,661,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,139,418,680  รอยละ    99.8911 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง        1,242,400  รอยละ      0.1089 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2558  

 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 58 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุนจด

ทะเบียน 1,997,038,492 บาท เปน 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัท ซึ่ง
คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

 คุณวิไล กลาววา เน่ืองจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวน
จํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) มีหุนสามัญเพ่ิมทุนคงเหลือจากการจัดสรรดังกลาว และ
ไดเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยบริษัทมีหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดออกจําหนาย 
จํานวน 58 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เปน 1,997,038,434 
บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท 

 ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 58 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท   

 คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,140,661,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,140,661,080  รอยละ  100.0000 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  รอยละ      0.0000 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติใหบริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 58 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 1,997,038,492 บาท เปน 1,997,038,434 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท ซึ่ง
คงเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 
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                                                              ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดย
การตัดหุนท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัท 

 คุณวิไล กลาววา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 8 บริษัทจึงตองแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เปนดังน้ี คือ   

 

   ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  1.997,038,434 บาท (หนึ่งพนัเการอยเกาสิบเจ็ดลานสามหม่ืนแปดพัน 
   สี่รอยสามสิบสี่บาท) 
   แบงออกเปน 1,997,038,434 หุน (หน่ึงพันเการอยเกาสิบเจ็ดลานสามหมื่นแปดพัน

      สี่รอยสามสิบสี่หุน) 
   มูลคาหุนละ  1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเปน 
   หุนสามัญ 1,997,038,434 หุน (หน่ึงพันเการอยเกาสิบเจ็ดลานสามหมื่นแปดพัน

       สี่รอยสามสิบสี่หุน) 
  หุนบรุิมสิทธ ิ  - หุน (                                  -                                           ) 
 

 ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนที่ยังไมได
ออกจําหนายของบริษัท   

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 9  มีผูถือ
หุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 1 ทาน ถือหุนรวม 5,000 หุน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,140,666,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,140,664,080  รอยละ    99.9998 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง              2,000  รอยละ      0.0002 

 

 

- 16 - 



 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติใหบริษัทแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจําหนายของบริษัท 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 39,540,770 หุน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

คุณวิไล กลาววา สืบเน่ืองจากวาระที่ 4 บริษัทจะตองจัดสรรหุนสําหรับรองรับการจายปนผล จึงตองเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน จากทุนจดทะเบียน จํานวน 1,997,038,434 บาท เปนทุนจดทะเบียน จํานวน 2,036,579,204 บาท โดย
การออกหุนสามัญใหมจํานวน 39,540,770 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 
 
ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนของบริษัท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   และในระหวางวาระที่ 10 มีผูถือ
หุนเขาประชุมเพ่ิมจํานวน 1 ทาน ถือหุนรวม 10,000 หุน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  รอยละ      0.0000 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 39,540,770 หุน  เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  

       
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัท 
คุณวิไล กลาววา เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 10 บริษัทจึงตองแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เปนดังน้ี คือ 
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   ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

    ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน  2,036,579,204 บาท (สองพันสามสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน
สองรอยสี่บาท) 

    แบงออกเปน 2,036,579,204 หุน (สองพันสามสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน
      สองรอยสี่หุน) 

   มูลคาหุนละ   1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเปน 

  หุนสามัญ 2,036,579,204 หุน (สองพันสามสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน                                 
สองรอยสี่หุน)  

  หุนบุริมสิทธิ  - หุน (                                   -   ) 
 

 ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  รอยละ      0.0000 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติใหบริษัทแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
 

วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

คุณวิไล กลาววา สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระท่ี 10. บริษัทจะตองจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุน สําหรับรองรับการจายหุนปนผล จํานวน 39,540,770 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

ประธาน กลาวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 39,540,770 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  รอยละ      0.0000 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล  

 
วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
 คุณวิไล กลาววา ตามมติคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู จํานวนไม

เกิน 3,000 ลานบาท เพ่ือใชเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียน สําหรับใชในการดําเนินงาน รวมทั้งการขยายธุรกิจของ
บริษัท และ/หรือ ชําระคืนหน้ี  ซึ่งมีรายละเอียดของหุนกูที่ออกและเสนอขาย ดังน้ี 

 
 วัตถุประสงค เพ่ือชําระคืนหน้ีคงคาง และ/หรือ ใชเปนทุนหมุนเวียน รวมท้ังการขยายธุรกิจ 
 
 ประเภท  หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมี

ผูแทน ผูถือหุนกู ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุนกูในแตละครั้ง   

  
 วงเงิน มูลคารวมของหุนกู (ตามมูลคาที่ตราไว) ที่เสนอขายในแตละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลคารวม

ของหุนกูของบริษัท (ตามมูลคาที่ตราไว) ที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง  จะตองมีจํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท 
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   ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
  
 อายุ ไมเกิน 10 ป โดยสามารถกําหนดใหมีการไถถอนกอนครบกําหนดอายุหรือไมก็ได ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของหุนกูที่ออกในแตละครั้ง 
  
 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ใหแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู
ลงทุนสถาบันในตางประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงินหรือเสนอ ขายเปน
คราวๆ ไป 

   
  อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 
  
 เง่ือนไขอื่นๆ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มีอํานาจในการ
กําหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดตางๆ ของหุนกูไดตามที่เห็นสมควร 

 
ประธาน กลาววา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายหุนกู จํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท 
 

คุณวิไล แจงตอที่ประชุมวา โดยมติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมมีมติ ดังน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน 

 จํานวนเสียง  
(1 หุน ตอ 1 เสียง) 

รอยละของเสียง 
ท่ีตองการ 

จํานวนเสียงท่ีตองการ: ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

อนุมัติ 1,140,676,080  รอยละ  100.0000 

ไมอนุมัติ                     0  รอยละ      0.0000 

งดออกเสียง                     0  รอยละ      0.0000 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู  จํานวนไมเกิน 3,000 ลานบาท  
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1 ) 
 

วาระท่ี 14 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  

เมื่อไมมีผูใดเสนอใหมีการพิจารณาเรื่องอื่นๆ  

    

ประธานจึงกลาวปดการประชุม  เวลา 11.32 น. 
 

  

                                                                                              
                                                                                                                       (นายสุกิจ  หว่ังหลี) 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       ลงช่ือ ประธานที่ประชุม 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 
 

ประวัติกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 
นายสุกิจ  หว่ังหลี 
 

อายุ - 85   ป 

ตําแหนงในบริษัท -    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ   ป 2545 - ปจจุบัน 

การศึกษา - Mechanical Engineering, Leicester College, England 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  - Director Accreditation Program (DAP) 12/2004 (April 7, 2004) 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)      

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน     
 -  ประธานกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จํากัด (มหาชน)   ป 2553 - ปจจุบัน 
 - รองประธานกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน)  ป 2525 - ปจจุบัน 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน     
 - ประธานกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท พูลผล จํากัด  ป 2539 - ปจจุบัน 
 - กรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท รังสิตพลาซา จํากัด  ป 2539 - ปจจุบัน 
 - ประธานกรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท สยามมอดิฟายด สตารช จํากัด  ป 2539 - ปจจุบัน 
 - กรรมการ และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท สยามซานิทารีแวร จํากัด  ป 2527 - ปจจุบัน 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร          -           ไมมี 

การถือหุนในบริษัท - ไมมี  

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท -     เขารวมประชุม   8   ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด    8    ครั้ง 

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

นายพงส  สารสิน 
 

อายุ - 88      ป 

ตําแหนงในบริษัท - กรรมการอิสระ และกรรมการ  ป 2537 - ปจจุบัน 

การศึกษา - B.S. in Business Administration, Boston University, U.S.A. 

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ  - ไมมี    

ประสบการณการทํางาน 
กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน     
 - กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)  ป 2533 - ป 2558 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน     
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ผลิตอุปกรณกอสราง จํากัด  ป 2534 - ปจจุบัน 
 - ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ไทยนํ้าทิพย จํากัด  ป 2533 - ป 2556 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร          -           ไมมี 

การถือหุนในบริษัท -  ไมมี   

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท -      เขารวมประชุม   8   ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด   8   ครั้ง 

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

นายชาย  วินิชบุตร 
 

อายุ -  41      ป 

ตําแหนงในบริษัท - กรรมการ              ป 2550 - ปจจุบัน 

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

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

   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประสบการณการทํางาน 

กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน     
 - กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คช่ัน จํากัด (มหาชน)  ป 2555 - ปจจุบัน 
กิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน     
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท ไทคอน โลจิสติคส พารค จํากัด ป 2558 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท อีโค อินดัสเทรียล เซอรวิสเซส จํากัด  ป 2555 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท บางกอก ออฟฟศ 3 จํากัด  ป 2554 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท บางกอก ออฟฟศ 4 จํากัด  ป 2554 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท บางกอก ออฟฟศ 3 โฮลด้ิง จํากัด  ป 2554 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท บางกอก ออฟฟศ 4 โฮลด้ิง จํากัด  ป 2554 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
  บริษัท โรจนะเพาเวอร จํากัด  ป 2550 - ปจจุบัน 
 - กรรมการผูจัดการ  
  บริษัท โรจนะ พร็อพเพอรต้ี จํากัด  ป 2547 - ปจจุบัน 
 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร          -           บุตรชาย 

การถือหุนในบริษัท - รอยละ 6.68    จํานวนหุน  131,461,981  หุน 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 
 

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เขารวมประชุม  8  ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด  8  ครั้ง 

คุณสมบัติตองหาม 

1.      ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
                                มี                                                         ไมมี 

2.     ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 

                                มี                                                         ไมมี 
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            ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ) 
 

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีดงันี ้คือ 

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

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

 ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พ่ี นอง และบุตร 
รวมท้ังคูสมรสของบุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบรษิัทหรือบริษัทยอย 
 

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

 ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน ซึ่ง
เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
 

 ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระได 
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                                                                                                                                                       ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4 ) 
 

รายละเอียดขอมูลท่ีเก่ียวกับการประชุมสามัญผูถือหุน 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังกรรมการ จะใชหลักการพิจารณาจาก
คุณสมบัติ คุณวุฒิ ความรูความสามารถ ความเหมาะสม ประสบการณในดานตางๆ การแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ 
ตลอดจนใหความคิดเห็นที่ เปนประโยชนตอธุรกิจการดําเนินงานของบริษัท  และมีเวลาที่จะเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการบริษัทโดยสมํ่าเสมอ เพ่ือเสนอเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะ
เปนผูเลือกต้ังกรรมการ 
 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการประกอบดวยคาเบี้ยประชุมกรรมการและบําเหน็จกรรมการ 
โดยจายเปนรายป 
 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทนกรรมการ กําหนดคาตอบแทนกรรมการไวอย างชัดเจนและโปรงใส  ซึ่ ง
คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และ
สอดคลองกับบทบาทและหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ได
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2559 จํานวนเงินไมเกินปละ 8,000,000.- บาท ซึ่งเทากับป 2558 
และใหนําเสนอเขาที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 เพ่ือพิจารณาขออนุมัติตอไป 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ตอการเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
ประจําป 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการทบทวน และคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติ ความรูความสามารถ ประสบการณตรวจสอบบัญชี มีความเปนอิสระประกอบกับไมมีความสัมพันธใดๆ กับ
บริษัทและบริษัทยอย สําหรับป 2559 เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชี คือ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด โดย 
นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5599 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
โดยในป 2559 กําหนดคาสอบบัญชี จํานวนเงินไมเกินปละ 1,510,000.- บาท ซึ่งเห็นวาสมเหตุผลกับปริมาณงานการ
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และจํานวนเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตรวจสอบและรวมถึงการสอบทาน 
 

นโยบายการจายเงินปนผล บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
รวม อยางไรก็ดีบริษัทมีนโยบายในการสํารองเงินทุนเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน และจะนําเงินสวนที่
เหลือจากการสํารองเงินทุนดังกลาวมาพิจารณาในการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบริษัท    
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                                                                                                                                            ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5 ) 
 

รายละเอียดการแกไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. 
 

(ปจจุบัน)  ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  จํานวน 2,036,579,204 บาท (สองพันสามสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน
     สองรอยสี่บาท) 

 แบงออกเปน 2,036,579,204  หุน (สองพันสามสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน
    สองรอยสี่หุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 2,036,579,204  หุน (สองพันสามสิบหกลานหาแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน
    สองรอยสี่หุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                                   - หุน (                           -                              ) 

 
(การลดทุน)  ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  จํานวน 2,035,588,788 บาท (สองพันสามสิบหาลานหาแสนแปดหมื่นแปด

     พันเจ็ดรอยแปดสิบแปดบาท) 

 แบงออกเปน 2,035,588,788  หุน (สองพันสามสิบหาลานหาแสนแปดหมื่นแปด
    พันเจ็ดรอยแปดสิบแปดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเปน 

 หุนสามัญ 2,035,588,788  หุน (สองพันสามสิบหาลานหาแสนแปดหมื่นแปด
    พันเจ็ดรอยแปดสิบแปดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ                                   - หุน (                           -                              ) 
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                                                                                                                                                   ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 6 ) 
 

รายละเอียดของหุนกูที่ออกและเสนอขาย 
 

 วัตถุประสงค ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน รวมท้ังการขยายธุรกิจ และ/หรือ เพ่ือชําระคืนหน้ีคงคาง 
 
 ประเภท  หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุช่ือผูถือหรือไมระบุช่ือผูถือ มีประกันหรือไมมีประกัน มีหรือไมมี

ผูแทนผูถือหุนกู ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุนกูในแตละครั้ง   

  
 วงเงิน มูลคารวมของหุนกู (ตามมูลคาที่ตราไว) ที่เสนอขายในแตละครั้ง เมื่อนับรวมกับมูลคารวม

ของหุนกูของบริษัท (ตามมูลคาที่ตราไว) ที่ยังมิไดไถถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหน่ึง  จะตองมีจํานวนเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 

  
 อายุ ไมเกิน 10 ป โดยสามารถกําหนดใหมีการไถถอนกอนครบกําหนดอายุหรือไมก็ได ทั้งน้ี 

ขึ้นอยูกับเง่ือนไขของหุนกูที่ออกในแตละครั้ง 
  
 การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ ใหแกผูลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผูลงทุนรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู
ลงทุนสถาบันในตางประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน หรือเสนอขายเปน
คราวๆ ไป 

   
  อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 
  
 เง่ือนไขอื่นๆ  ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท มีอํานาจในการ
กําหนดและเปล่ียนแปลงรายละเอียดตางๆ ของหุนกูไดตามที่เห็นสมควร 
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                  ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7 ) 
 

ขอบังคับบริษัทในสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
 

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

 ขอ 5.  หุนของบริษัทจะถือโดยบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทย ในขณะใดขณะหน่ึงไดไมเกินกวารอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด   
  

การประชุมผูถือหุน 
 ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวัน
สิ้นสุดของรอบปบัญชีบริษัท 
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนได ไมนอยกวา 1 
ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา  1 ใน 10 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการ
ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

 ขอ 36. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ
เสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงให 
ผูถือหุนและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบไมนอยกวา  7 วัน กอนวัน
ประชุมและโฆษณา  คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ต้ัง
สํานักงานใหญของบริษัทน้ัน เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
  สถานที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนน้ันตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา 
หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังสํานักงานใหญ 
 

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

 

 

 ขอ 39. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานถาไมมีรองประธาน
กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม  
 

 ขอ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบ

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

 

การมอบฉันทะเพ่ือเขารวมประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

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

 ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือหรือรับ
มอบแลวแตกรณี โดยถือวาหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง 
 

 ขอ 41. มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่ง

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

วัตถุประสงคแบงกําไรขาดทุนกัน 
  (จ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ การเพ่ิม หรือลดทุน การออกหุนกู การ

ควบหรือเลิกบริษัท 
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             ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 7 ) 

  

 ขอ 42. ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน 
เวนแตการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
  ความในวรรคแรก ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนบุคคลดังกลาวดวย 
 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระ 

 ขอ 16. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน
กรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
  กรรมการของบริษัทอาจเลือกต้ังจากบุคคลภายนอก ซึ่งมิใชผูถือหุนของบริษัทก็ได 
 

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

 ขอ 18.    ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี            

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

 ขอ 19. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถา
จํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
  กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากกัน
วาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดน้ัน เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออก
ตามวาระน้ัน อาจไดรับเลือกกลับเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 
 

การจายคาตอบแทนกรรมการ 
 ขอ 24. กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนอันไดแก เบี้ยประชุม เบี้ยเล้ียง บําเหน็จ และโบนัสหรือผลประโยชนตอบ
แทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะไดกําหนดเปนคราวๆ หรือตลอดไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ
เปล่ียนแปลง 
  ความในวรรคแรก ไมกระทบถึงสิทธิของกรรมการที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทในอันที่จะ
ไดรับคาตอบแทน และผลประโยชนอื่นใดในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 
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การจายเงินปนผล 
 ขอ 48. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 
หามมิใหจายเงินปนผล 
  เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุนแตละหุนเทาๆ กัน 
  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว ในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผล
กําไรสมควรพอที่จะทําเชนน้ัน และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
  การจายเงินปนผล ใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการ ลงมติ
แลวแตกรณี ทั้งน้ี ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ัน ในหนังสือพิมพ
รายวันภาษาไทย เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน ดวย 
 

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

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

 ขอ 45. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชีตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน และ
ตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน อยางนอยครั้งหน่ึงในรอบ 12 เดือน อันเปนรอบปบัญชีของบริษัท 
  

 ขอ 46. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุน ในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการ
ตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
 

 ขอ 47. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 
(1) สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 
(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 

 ขอ 50. ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัท 
 

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

 ขอ 52. ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กําไรขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุนใหบริษัทจัดสงรายงานและ
เอกสารของบริษัท ที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ันแกผูสอบบัญชีดวย 
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หลักฐานสําหรับการเขารวมประชุม 
1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถือหุนสัญชาติไทย 
(ก) บัตรประจําตัวของผูถือหุน เชน บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรประจําตัวขาราชการ บัตรประจําตัว

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถูกตอง และบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ  
1.2 ผูถือหุนชาวตางประเทศ 

(ก) หนังสือเดินทางของผูถือหุน 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบอํานาจ พรอมทั้งลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง และ

บัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสอืเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบอํานาจ  
2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบุคคลสัญชาติไทย 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 1 ป โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย พรอมกับ

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติ
บุคคล 

(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกใหไมเกิน 1 ป และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 

2.2 นิติบุคคลสัญชาติตางประเทศ 
(ก) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล พรอม

กับสําเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามนิติบุคคล 
(ข) กรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาหนังสือเดินทาง ของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม     

นิติบุคคลในหนังสือมอบฉันทะ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางชาติ) ของผูรับมอบฉันทะ 

ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล
หุน เปนผูมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอํานาจให Custodian และแนบหลักฐานของผูมอบอํานาจ และของ Custodian 
ตาม 2.2 (ข) รวมท้ังหนังสือยืนยันหรือสําเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ดวย  
                 ทั้งน้ี ในกรณีของสําเนาเอกสารจะตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง และหากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศตอง
มีการรับรองลายมือช่ือโดยโนตารีพับลิค 
  ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนซึ่งพิมพบารโคดมาในวันประชุม ซึ่งสามารถ
ลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุมไดต้ังแตเวลา 08.00 ถึง 10.00 น. ของวัน
อังคารที่ 26 เมษายน 2559 
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ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 

นายพงษศักดิ์  อังสุพันธุ 
 

อายุ - 77   ป 
 

ที่อยู - เลขท่ี 380 หมูที่ 2 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
  

ตําแหนงในบริษัท -    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ        ป 2542 - ปจจุบัน 
 

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

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

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

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ/ผูบริหาร             -        ไมมี 
 
 

การถือหุนในบริษัท -  ไมมี 
 

จํานวนคร้ังที่เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท - เขารวมประชุม   8   ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด    8    ครั้ง 
และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท   - เขารวมประชุม   4   ครั้ง  จากการประชุมทั้งหมด    4    ครั้ง 
 

สวนไดเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งน้ี         -    ไมมี 
 

คุณสมบัติตองหาม 
1.       ประวัติการกระทําความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกับทรัพยซึ่งไดกระทําโดยทุจริต 
                              มี                                                         ไมมี 
2.      ประวัติการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทในรอบปที่ผานมา 
                             มี                                                          ไมมี 
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หนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ข. 

(แบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 
 

 
 

เขียนที่……..............……………................................ 
วันที่......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2559 

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

อยูบานเลขท่ี……................................ ถนน...................................................... ตําบล/แขวง……....…………....................
อําเภอ/เขต.…...….......................................จังหวัด..............................……………รหัสไปรษณีย.......................................... 
 (2) เปนผูถือหุนของ   บริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  
 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม........................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................เสียง ดังน้ี 
 หุนสามัญ................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ...........................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.....................................เสียง 
 (3)   ขอมอบฉันทะให 
 (1) ............................................................................................................................อายุ..............................ป           
อยูบานเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย.............................................
หรือ 
 (2) ............................................................................................................................ อายุ.............................ป           
อยูบานเลขท่ี........................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด................................................... รหัสไปรษณีย.............................................
หรือ 
 (3) นายพงษศักด์ิ  อังสุพันธุ    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ      อายุ      77     ป         
อยูบานเลขท่ี       380    หมูที่    2       ตําบลบางเขน       อําเภอเมืองนนทบุรี         จังหวัดนนทบุรี          รหัสไปรษณีย         11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ       
ผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 
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  (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี      
  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 

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

 วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2558    
  -เพ่ือรับทราบ- 
      

  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2558 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 

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

   การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 
                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายสุกิจ  หว่ังหลี 

                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายพงส  สารสิน 

                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายชาย  วินิชบุตร 

                            เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
    

  วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2559   
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
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  วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  
 

  วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 990,416 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,036,579,204 บาท เปน 2,035,588,788 บาท โดยการตัดหุนสามัญจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล 

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

  วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล 

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

   วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง  

 

  วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 
 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 

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

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

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรับมอบฉันทะ                                
  (…………………………………………….) 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจํา

ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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        ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
หรอืที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย 
 

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

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

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

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

 วาระที่........................... เรื่อง....................................................................................................... 
                              (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                   เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
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          ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 
 

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

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสยีง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 
                      เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 
 
 

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

 

เขียนที่…….............……………................................. 
วันที่......…..……เดือน................................ พ.ศ. 2559 

(1)   ขาพเจา..……………………………………...…..………...………..…….........................………………......
สํานักงานต้ังอยูเลขที่…….............................ถนน..................................................ตําบล/แขวง……....…………...................
อําเภอ/เขต.…...….......................................จังหวัด.............................……………รหัสไปรษณีย........................................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ..................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม......................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ................................เสียง ดังน้ี 
 หุนสามัญ.............................................หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ........................................หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ........................................เสียง 
 (2)   ขอมอบฉันทะให 
 (1)  ............................................................................................................................. อายุ.............................ป 
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน...........................................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย....................................
หรือ 
 (2)  ...........................................................................................................................อายุ............................ป 
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง......................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย....................................
หรือ 
 (3)   นายพงษศักด์ิ  อังสุพันธุ    กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ         อายุ      77      ป         
อยูบานเลขท่ี      380      หมูที่       2      ตําบลบางเขน         อําเภอเมืองนนทบุรี       จังหวัดนนทบุรี       รหัสไปรษณีย         11000 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญ       
ผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม 
กรุงเทพฯ เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
 
 
 
 
 
 

อากร 
แสตมป 
20 บาท 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
   มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวน คือ 
    หุนสามัญ.........................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................เสียง 
    หุนบุริมสิทธิ....................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได........................เสียง 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด.............................................................เสียง 

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี      
  วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 

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

 วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2558  
  - เพ่ือรับทราบ -      

  วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย.........เสียง ไมเห็นดวย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

  วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล ประจําป 2558 และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
                        (ก) (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

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

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

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
   ช่ือกรรมการ  นายสุกิจ  หว่ังหลี 

                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   ช่ือกรรมการ  นายพงส  สารสิน 

                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 

   ช่ือกรรมการ  นายชาย  วินิชบุตร 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

    

 วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจําป 2559 

                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                    (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

  วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 

  วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 990,416 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ        
1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,036,579,204 บาท เปน 2,035,588,788 บาท โดยการตัดหุนสามัญจด
ทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล 

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

  วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียน โดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผล 

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

  วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุนกู 
                         (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 

   วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
                        (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 
 
 
 

- 44 - 



 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 
 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวา
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจา
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 
 
 

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

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

 

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

 

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

หมายเหตุ 

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให               
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

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

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
4.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการท้ังชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบ

ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ช้ัน 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นดวย 
 

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

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

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

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

 วาระที่........................... เรื่อง.............................................................................................................. 
                            (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                          (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 10 ) 

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

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                   เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                  เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสยีง...........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง..........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง.........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง  ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                     เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
                      เห็นดวย..........เสียง ไมเห็นดวย...........เสียง งดออกเสียง........เสียง
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 ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 11 ) 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป  
Request Form for Annual Report  

 
Please, full up the following if  you need an Annual  Report 2015 in copy and mail to us together with a copy of your 
I.D. card (without expired) with signature for General Shareholders or Juristic person’s documents for Shareholder of 
Juristic Persons. We will mail the Annual Report 2015 in copy to you. 
 

ถาทานตองการรูปเลมของรายงานประจําป 2558 กรุณากรอกแบบฟอรมดานลางน้ีและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     
(ซึ่งยังไมหมดอายุ) พรอมเซ็นรับรองสําเนาสําหรับผูถือหุนสามัญ หรือเอกสารของนิติบุคคลสําหรับผูถือหุนที่เปนนิติ
บุคคลและสงกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดสงรายงานประจําป 2558 ใหทานตอไป 
 

Shareholder’s name 
รายช่ือผูถือหุน  

  Mr. Mrs. Miss : 
 

Shareholder’s No. 
เลขท่ีผูถือหุน 

 Total Shares 
จํานวนหุน 

 

Address 
ที่อยู 

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

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

วันที่  :  …………../…………../…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................................  

- 48 - 



   เอกสารสําคัญ – โปรดนํามาในวันประชุม

  Important –Please bring this document to the meeting 

                     
 
 
 
 
           

            
  
 

   บริษัท  สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด  (มหาชน)                             
   Rojana Industrial Park Public Company Limited                    

  

                                                               

ขาพเจา          สัญชาติ 

I/We                                      Nationality                            
อยูบานเลขท่ี                                                                                                                 เลขทะเบียนผูถือหุน 
Address       Shareholder’s Registration No. 
                  

 
 
เปนผูถือหุนของ  บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)  (“บริษัท”)  
being a shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited (“The Company”) 

  
 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม        หุน  
holding the total amount of shares  
       
หุนสามัญ  หุน   
ordinary share  shares  
  
หุนบุริมสิทธิ  หุน   
preferred share shares  

 
 

 
 แบบฟอรมลงทะเบียน 
 Registration Form 

 
 การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 

The 2016 Annual General Meeting of Shareholders  
 

วันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองบุษราคัม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

  
         Tuesday, April 26, 2016, at 10.00 hrs., at Bussarakum Ballroom, 2/F Avani Atrium Bangkok Hotel, 

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

 
 
 

ขาพเจา   เปนผูถือหุน หรือ ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน  
I/We      shareholder or proxy holder of     
                                               

บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จํากัด (มหาชน)   หมายเลขบัตรประชาชน ID Card                                                              . 

Rojana Industrial Park Public Company Limited of which the identification number 

   ไดมาเขารวมประชุมดังกลาวขางตน  

attend the above mentioned meeting.                     

                                                         
                                      
 ลงช่ือ  ผูเขารวมประชุม 
 Sign                                                   Meeting Attendant 
 ( ) 

    
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 
ลําดับท่ี 12 
Attachment 

No.12 
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                                            ( สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 13 ) 

 

แผนท่ีตัง้สถานท่ีจัดประชุม 
 

 

 

 
 

หองบุษราคัม บอลรูม ชัน้ 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม อมารี เอเทรียม) 
เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป  

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท : 0 2718 2000 
 โทรสาร : 0 2718 2011 

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