
   
 

 

 
 
 
 

 

 
เอกสารเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

 
โรจูคิส อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 

 
วนัที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. 
โดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใย 
ต่อสขุภาพของผูถ้ือหุน้และผูท้ี่มีสว่นรว่มในการจดัประชมุเป็นอย่างยิ่ง ดว้ยเหตนุีค้ณะกรรมการบริษัทในการประชมุ 
ครัง้ที่ 3/2564 เม่ือวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 ไดมี้มติอนมุตัิการจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ใหเ้ป็นการ 
ด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสต์ามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม เรื่อง มาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของการประชุมผ่าน 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2564 และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 



   
 

 

 
วนัท่ี 2 เมษายน 2564 

 
เรื่อง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้  
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  1  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

2  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 
3  ประวตัิผูท้ี่เสนอใหพ้ิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบรษิัท 
4  นิยามกรรมการอิสระของบรษิัท 
5  ประวตัิโดยสงัเขปของผูท้ี่เสนอใหพ้ิจารณาแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี 
6  รายชื่อและขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุ 
7  เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุ และเอกสารที่ตอ้งยื่นประกอบเพื่อแสดงตวัตน 
8  หนงัสือมอบฉนัทะ 
9  ระเบียบและวิธีการในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

 
ดว้ยคณะกรรมการของ บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ("บริษัท") ไดม้ีมติใหจ้ดัประชมุสามัญ

ของผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันจันทรท์ี่ 26 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้
 
ระเบียบวาระที ่1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่2 ประจ าปี 2563 

ข้อมูลประกอบ: ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 ที่ไดป้ระชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: บรษิัทไดจ้ดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563  ซึ่งบรษิัท
ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุขึน้ตามกฎหมายแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญของผูถื้อหุ้น ครัง้ที่ 
2/2563 เมื่อวันที่  14 กรกฎาคม 2563 ดังกล่าวถูกตอ้งและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่2: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 



   
 

 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน ซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบดุล 
และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบรษิัท
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบ และลงนามโดยนายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
4095 ผูส้อบบัญชีของ บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด แลว้ เห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัิใหเ้สนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

ข้อมูลงบการเงิน (บางส่วน) ของบริษัท 
          หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
จ านวน 

2563 2562 
สินทรพัยร์วม 836.0 768.8 
หนีส้ินรวม 408.3 412.3 
รายไดร้วม 966.2 1,140.6 
ก าไรสทุธิ 168.0 190.1 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.36 0.55 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตและผ่านการ
พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 
การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณารับทราบการจัดสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในปี 2563 

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะตอ้งจดัสรร
ก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว้ บรษิัทตอ้งจดัสรร
เงินจ านวนเงิน 9,666,667 บาท (เกา้ลา้นหกแสนหกหมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสิบเจ็ดบาท) เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

เนื่องจากการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2563 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน  2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงนิ
ปันผลระหว่างกาลของบรษิัทจากก าไรสทุธิของบรษิัทส าหรบังวดงวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามัญทั้งหมด จ านวน 540,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.165 บาท (สิบหกจุดหา้สตางค)์) รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 
89,100,000 บาท (แปดสิบเกา้ลา้นหนึ่งแสนบาท) ซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทโดยก าหนดวนั
ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 30 กันยายน 2563 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถื้อ



   
 

 

หุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยได้
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 9 ธันวาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เรียบรอ้ยแลว้ 

นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 5 มกราคม 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิใหจ้่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลจากก าไรสทุธิของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัทัง้หมด จ านวน 
540,000,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.1482 บาท (สิบส่ีจุดแปดสองสตางค)์ รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 80,028,000 บาท (แปด

สิบลา้นสองหม่ืนแปดพนับาท) โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

โดยไดจ้่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 29 มกราคม 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรเงินทนุส ารองของบรษิัทในปีนี ้จ านวนทัง้สิน้ 9,666,667 บาท (เกา้ลา้นหกแสนหกหมื่นหกพนัหกรอ้ยหกสิบเจ็ด
บาท) และเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทจะตอ้งแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
ทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ รบัทราบ
การจ่ายปันผลระหว่างกาลดงักล่าว 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรและจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2563 

ข้อมูลประกอบ: งบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/
รายงานประจ าปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัตบิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิัทจะตอ้งจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทนุสะสมยกมา (ถา้
มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน ซึ่งเมื่อพิจารณาแลว้ บรษิัทตอ้งจดัสรรเงิน
จ านวนเงิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาท) เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

ความเหน็คณะกรรมการ: ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่าตามงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 บรษิัทมกี าไรสทุธิหลงัหกัภาษี เงินปันผลระหว่างกาล ส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่น (ถา้มี) ของงบเฉพาะของ
บรษิัท 37,410,138 บาท (สามสบิเจ็ดลา้นส่ีแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งรอ้ยสามสิบแปดบาท) ดงันัน้ จึงเป็นการสมควรท่ีจะก าหนด
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท  จ านวน 600,000,000 (หกรอ้ยลา้น) หุน้ รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
24,000,000 บาท (ยี่สิบส่ีลา้นบาท) ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัท โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ท่ีมีสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 และก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 หลงัจากไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้แลว้ 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 



   
 

 

ระเบียบวาระที ่5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อมูลประกอบ: ประวัติคณะกรรมการที่เสนอใหพ้ิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ ครบก าหนดออกตาม
วาระ และนิยามกรรมการอิสระของบรษิัท 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: ข้อบังคับของบริษัทก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่งหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลท้ี่สดุกบัหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีม้กีรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ท่านไดแ้ก่ 

1. นางปรารถนา มงคลกลุ  
2. นายอโณทยั อดลุพนัธุ ์และ 
3. นางสาวปิยวดี สอนสิงห ์ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาคุณสมบัติในดา้นต่าง ๆ โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมดา้นคุณสมบตัิ คุณวุฒิ ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ จ  าเป็น และเหมาะสมต่อ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ และฐานะกรรมการชดุย่อยเป็นรายบคุคลในช่วง
ที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ
ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระในปีนีก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ 

การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: ที่ประชุมผูถื้อหุน้จ าเป็นตอ้งพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจ าปี 2564 โดย
ก าหนดหลกัเกณฑจ์่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อย เฉพาะประธานกรรมการและกรรมการซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ใน
ประเทศไทยและไม่ไดร้บัเงินเดือนจากบรษิัทตามจ านวนเงินท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ และไม่มีค่าตอบแทนอื่นอีก 
ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน: คณะกรรมการมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยด าเนินการผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับประเภท ขนาด และความ
เก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทซึ่งสอดคลอ้งกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรม
เดียวกนั รวมถึงประสบการณแ์ละความเหมาะสมเก่ียวกับการท าหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยส าหรบัปี 2564 ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้
 



   
 

 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยไดผ่้านการพิจารณาอยา่งรอบคอบ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาาตอบแทน และคณะกรรมการบรษิัทโดยเปรียบเทยีบอา้งองิจากอตุสาหกรรม
ประเภทเดียวกนัรวมถงึพิจารณาจากการขยายธุรกิจและการเติบโตของก าไรของบรษิัท คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัใิหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทประจ าปี 2564 ตามอตัราที่
เสนอ 
การลงมติ: วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ ทัง้นี ้กรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบฉนัทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนีร้ะเบียบวาระท่ี 7 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 

ข้อมูลประกอบ: ประวตัิโดยสงัเขปของผูท้ี่เสนอใหพ้จิารณาแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ดว้ย 5 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปีของ บริษัท นอกจากนี ้ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจดัใหม้ีการหมนุเวียน ผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีราย
เดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทมาแลว้เจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อ 
กัน หรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกับผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อย่างไรก็
ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายที่พน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่จากการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีไดเ้มื่อพน้ระยะ เวลาอย่าง
นอ้ยหา้รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่วนัท่ีพน้จากการปฏิบตัิหนา้ที่ 

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษัทจ านวน 3 ราย โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทัง้ไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบรษิัทเพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด โดยเป็นการ
แต่งตัง้ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชีที่ผ่านมาเนื่องจากบรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็น 1 ใน 4 บริษัท
ชั้นน าที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่
เหมาะสม โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตาม
รายชื่อต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบัญชีของ บริษัทประจ าปี 2564 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนีเ้ป็นผูท้  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 ตาม

ค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 
ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 10,000 
เบีย้ประชมุรายครัง้   
- คณะกรรมการบรษิัท 17,500 12,500 

- คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 7,000 

- คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 12,000 7,000 



   
 

 

รายละเอียดต่อไปนี ้ทั้งนี ้บริษัทที่เป็นส านักงานสอบบัญชี และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ มีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสมัพนัธห์รือส่วนไดส่้วนเสียกบับรษิัท และบรษิัทไม่มีบรษิัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด 

1. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4095 หรือ 
2. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9432 หรือ 
3. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7358 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2564 (บาท) ปี 2563 (บาท) 
ค่าสอบบญัชี (Audit Fee) ไม่เกิน 3,000,000 3,000,000 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
และก าหนดค่าตอบแทนของสอบบญัชีประจ าปีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
การลงมติ: วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ไม่สมควรพิจารณาเรื่องอื่นๆ อีกเนื่องจากตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีที่ประชมุ
สมควรพิจารณาปรกึษาหารือกันเฉพาะเรื่องที่มีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านัน้ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกับผูถื้อหุน้ทัง้หมด
โดยรวม 

ทั้งนี ้ บริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจ า ปี 2564 ในวันที่  15 มีนาคม 2564 
(Record Date) ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดกรอกขอ้ความ  และลงนามในหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยบรษิัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉนัทะ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 9 โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ 
ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทดงัมีรายชื่อและรายละเอียดในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนท่านได ้ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ไดจ้ดัท าขึน้ และลง
นามครบถว้นพรอ้มเอกสารและหลกัฐานตามรายการในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 ภายในวนัที่ 20 เมษายน 2564 ตามอีเมลด์า้น 
ล่างนี ้ 

kiss_agm@rojukiss.com 

เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุและเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี
ค าถามที่ประสงคจ์ะให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ้หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ท่าน
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ถึงเลขานกุารบรษิัทตามที่อยู่ขา้งตน้ 
 

 
 
 
 



   
 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 
 

                     ขอแสดงความนบัถือ 
 
        

             
              (นางวรวรรณ ไชยก าเนดิ) 
              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
            โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 

         
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

ส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 
2563 



   
 

 

  



   
 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 



   
 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

 
 



   
 

 

 



   
 

 

 
 

 

 



   
 

 

 
 

 



   
 

 

 
 



   
 

 

 
 



   
 

 

 
 



   
 

 

 
 



   
 

 

 
 



   
 

 

 



   
 

 

 
 

 



   
 

 

 
 

 



   
 

 

 
 



   
 

 

 
 

 



   
 

 

 
 



   
 

 

 
 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

ประวัตผู้ิทีเ่สนอใหพ้จิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

นางปรารถนา มงคลกุล 

อาย ุ56 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ)   - ไม่มี - 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร - ไม่มี – 

ต าแหน่งปัจจบุนั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ หมาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Audit Committee Program (ACP) รุน่ที่ 22 ปี 2559 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 34 ปี 2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2560 - ปัจจบุนั บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นขั่นแนล (จ ากดั) มหาชน    ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2562 - ปัจจบุนั บรษิัท เซ็นทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั                ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2562 - ปัจจบุนั บรษิัท ทีพีบีเอส จ ากดั (มหาชน)      กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2558 - ปัจจบุนั บรษิัท เอฟเอ็น แฟคทอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) กรรมการอิสระ 
2556 - ปัจจบุนั มลูนิธิ ดร. ก าจดั - ปราณี มงคลกลุ       กรรมการ 
2558 - ปัจจบุนั มลูนิธิโรงเรียนมงคงกลุวิทยา       กรรมการ 
2554 - ปัจจบุนั บรษิัท บตูิค คอนซลัติง้ กรุ๊ป จ ากดั      กรรมการ 
2557 - ปัจจบุนั บรษิัท บตูิค อินเตอรเ์นชั่นแนล กรุ๊ป จ ากดั     กรรมการ 
2557 - ปัจจบุนั บรษิัท บตูิค พรอ้พเพอรต์ี ้จ ากดั       กรรมการ 
2557 - ปัจจบุนั บรษิัท บตูิค เทรดดิง้ กรุ๊ป จ ากดั      กรรมการ 
2557 - ปัจจบุนั มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์       กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูท้รงคณุวฒุิ  
 
 

 

 



   
 

 

นายอโณทัย อดุลพันธุ ์

อาย ุ49 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ)    -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร - ไม่มี – 

ต าแหน่งปัจจบุนั 
กรรมการ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์วศิวกรรมอตุสาหการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 122 ปี 2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2560 - ปัจจบุนั บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นขั่นแนล (จ ากดั) มหาชน    กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน/ 
           กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2562 - ปัจจบุนั บรษิัท เอ็นฟอรซ์ ซีเคียว จ ากดั      กรรมการ 
2561 - ปัจจบุนั บรษิัท เอเอเอ แอสเสทส ์จ ากดั      กรรมการ 
2561 - ปัจจบุนั บรษิัท ฟารม์่า แมเนจเมน้ท ์จ ากดั      กรรมการ 
2561 - 2562 บรษิัท เทวกรรมโอสถ จ ากดั        กรรมการ 
2560 - ปัจจบุนั WorldWideVac Limited       กรรมการ 
2560 - ปัจจบุนั Aurora Asia Holdings Pte., Ltd.      กรรมการ 
2560 - ปัจจบุนั PhD International Limited       กรรมการ 
2559 - ปัจจบุนั Darlex Limited        กรรมการ 
2557 - ปัจจบุนั Henderson Capital Asia       กรรมการ 
2557 - ปัจจบุนั Hudson Asia Holding Pte., Ltd.      กรรมการ 
2557 - ปัจจบุนั บรษิัท ฮิวแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)      กรรมการ 
2555 - ปัจจบุนั บรษิัท ซีลิค คอรพ์ จ ากดั (มหาชน)      กรรมการ 
2552 - ปัจจบุนั บรษิัท เลคชอร ์แคปปิตอลพารท์เนอรส์ จ ากดั     กรรมการ 
2543 - ปัจจบุนั บรษิัท บิสซิแนสคอมเมอรเ์ชยีลเน็ตเวิรค์ส จ ากดั     กรรมการ 
 
 



   
 

 

นางสาวปิยวดี สอนสิงห ์

อาย ุ51 ปี 

สดัส่วนการถือหุน้ (รอ้ยละ)    29.6 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร - ไม่มี- 

ต าแหน่งปัจจบุนั 
กรรมการ 

คณุวฒุิทางการศกึษา 
- ปรญิญาโท ภาควชิาบรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชยีงใหม ่
- ปรญิญาตรี คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

ประสบการณท์ างานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้นหลงั 
2560 - ปัจจบุนั บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นขั่นแนล (จ ากดั) มหาชน    กรรมการ 
2555 - ปัจจบุนั PhD International Limited       กรรมการ 
2550 - 2563 บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นขั่นแนล (จ ากดั) มหาชน    กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

นิยามกรรมการอิสระของบริษทั 

 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษัทมหาชนควรมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทัง้
คณะ และอย่างนอ้ยสามคนท่ีสามารถใหค้วามเห็นอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องที่ส  าคญัและปราศจากการครอบง าจากกลุ่ม
ที่มีผลประโยชนอ์ื่นใด บรษิัทไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไวเ้ขม้งวดกว่าขอ้ก าหนดของประกาศคณะกรรมการก ากบั 
ตลาดทนุก าหนดในเรื่องการถือหุน้ตามขอ้ 1 ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท 
ร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นีใ้หน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีส่วนรว่มในการบรหิารงาน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษา  
ที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยล าดบัเดียวกนั นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา  
มารดา คู่สมรส พี่นอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ 
หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย  

4.  เป็นกรรมการท่ีไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทรว่ม นิติบคุคลที่ 
อาจมีความขัดแย้ง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือให้
กูย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลักประกันหนีสิ้น รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตัวตนสุทธิหรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป 
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลักเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบคุคลที่อาจมี 
ความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วน
ของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 



   
 

 

6. เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมาย  
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ านาจควบคมุของบรษิัทและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาควบคมุ 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อน
ไดร้บัการแต่งตัง้ 

7. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ 
ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รับเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัท 

10. ตอ้งเป็นผูท้ี่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบรษิัท 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
ประวัตโิดยสังเขปของผู้ทีเ่สนอใหพ้จิารณาแต่งตัง้

เป็นผู้สอบบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



   
 

 

ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีเ่สนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญช ี

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล  

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่: 4095 
การศกึษา  
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท ทางการบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 6 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย (TLCA) 
- ประกาศนียบตัรเรื่องความเป็นผูน้  าระดบัสงูของเอเซีย, INSEAD Singapore 
- ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรผูน้  าการส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital CEO) รุน่ท่ี 1 
- ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 4 

2. นางสาวธิตินันท ์แว่นแก้ว  

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่: 9432 
การศกึษา 
- ปรญิญาตรีทางการบญัชี (เกียรตินิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาโททางการบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย (Certified Public Accountant; CPA) 
- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

3. นางสาวนันทกิา ลิม้วิริยะเลิศ  

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่: 7358 
การศกึษา 
-  ปรญิญาโททางการบรหิาร New York Institute of Technology 
-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย 
-  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด      
   หลกัทรพัย ์

  
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
รายช่ือและข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนในการ

รับมอบฉันทะในการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอสิระทีเ่ป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม 
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ การมีส่วนได้เสีย/การมีส่วนไดเ้สีย
พิเศษ 

1. นางปรารถนา มงคลกลุ ประธานกรรมการ
ต ร ว จ ส อ บ /  ร อ ง
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั (มหาชน) อาคาร
ว่องวานิชคอมเพล็กซ์บี ชั้น 
12 เ ล ข ที่  100/8 ถ น น
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง  ก รุง เทพฯ 
10310 

- ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม 
ยกเวน้ วาระท่ี 6 การพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุ
ย่อย ถือว่ามี ส่วนได้เ สียพิเศษ ดังนั้น 
กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่
ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี ้

- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นในทกุวาระที่เสนอในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

2. ดร. ฉตัรชยั ตวงรตันพนัธ ์ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่ า ต อ บ แ ท น / 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่น
แนล จ ากดั (มหาชน) อาคาร
ว่องวานิชคอมเพล็กซบ์ี ชั้น 
12 เ ล ข ที่  100/8 ถ น น
พระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
เขตห้วยขวาง  ก รุง เทพฯ 
10310 

- ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระการประชุม 
ยกเวน้ วาระท่ี 6 การพิจารณาค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุ
ย่อย ถือว่ามี ส่วนได้เ สียพิเศษ ดังนั้น 
กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่
ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระนี ้

- ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการท่านอื่นในทกุวาระที่เสนอในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
เงือ่นไขและวิธีการการมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุม และเอกสารทีต่้องยืน่ประกอบเพือ่แสดง 

ตัวตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

เงือ่นไขและวิธกีารการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม และเอกสารทีต่้องย่ืนประกอบเพือ่แสดงตัวตน 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ 
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างดา้วหรือ

หนงัสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 
- กรณีมีการแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงส าเนาหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2. กรณีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุโดยการมอบฉนัทะ 
- ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะ และลงนามในแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. (ตาม

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9) หรือ แบบ ค. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ใหเ้ขา้รว่มประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

- ผูม้อบฉันทะอาจแสดงความประสงคท์ี่จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่า 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพื่อใหผู้ร้บัมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะมาพรอ้มเอกสารยืนยนัตวัตนตามวิธีที่ก าหนดในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
10 (ระเบียบและวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส)์ โดยกรอกขอ้มลู
และลงลายมือชื่อใหค้รบถว้น หากมีการแกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความที่ส าคญัผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามก า 
กบัไวท้กุแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 เอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 
 (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: ส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
(2) กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว: ส าเนาใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือ

เดินทาง หรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล: 

นิติบคุคลไทย: ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชยห์รือหน่วยงานท่ีมีอนาจรบัรองที่ไดอ้อกใหไ้ม่ 
เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัประชมุ ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบคุคลผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อของนิติ 
บุคคลนัน้ ๆ ตามที่ปรากฏในหนงัสือรบัรอง พรอ้มแนบเอกสารแสดงตวัตนของกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยกรรมการดงักล่าว (ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ 
บตัรประจ าตวัขา้ราชการ (กรณีที่กรรมการเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) หรือใบส าคญัประจ าตวัคน 
ต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ ใชแ้ทนหนังสือเดินทาง (กรณีที่กรรมการเป็นบุคคลธรรมดา
สญัชาติต่างดา้ว) 
นิติบุคคลต่างประเทศ: ผูม้ีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะตอ้งลงลายมือชื่อพรอ้มประทับตราบริษัทใน
หนังสือมอบฉันทะดว้ยตนเองต่อหนา้พนกังานรบัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจ
หนา้ที่คลา้ยคลงึกนัตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแลว้ใหน้ า 



   
 

 

หนงัสือมอบฉนัทะฉบบันัน้ใหเ้จา้หนา้ที่ผูม้ีอ  านาจของสถานทตูไทย หรือสถานกงสลุไทย หรือเจา้หนา้ที่ 
ผูไ้ดร้บัมอบหมายใหท้ าการแทนบคุคลดงักล่าว หรือบคุคลซึ่งสามารถใหก้ารรบัรองที่สมบรูณต์ามแบบ 
ของกฎหมายแห่งประเทศนัน้ท าการรบัรองผูร้บัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) อีกชัน้หนึ่ง (ไม่เกิน 1 ปีนบั 
จนถึงวนัประชมุ) 
ทัง้นีก้รณีที่ผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นนิติบคุคลต่างประเทศเป็นสถาบนัต่างประเทศ และแต่งตัง้ธนาคารพาณิชยใ์น 
ประเทศไทยเป็น Custodian รบัฝากและดแูลหุน้ ไม่ตอ้งใชเ้อกสารแสดงตน แต่ตอ้งมีเอกสารเพิ่มเติม 
ไดแ้ก่ หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามรบัมอบฉันทะเป็นธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยที่ไดร้บัอนุญาตประกอบ
ธุรกิจ Custodian 

(4) กรณีใชล้ายนิว้มือแทนการลงลายมือชื่อ: ใหพ้ิมพล์ายนิว้หวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความ ก ากบัไวว้่า “ลาย
พิมพห์วัแม่มือซา้ยของ .......” และตอ้งมีพยาน 2 คน รบัรองว่าเป็นลายพิมพน์ิว้มืออนัแทจ้รงิของผูน้ัน้ และ
ตอ้งพิมพล์ายนิว้มือต่อหนา้พยาน ซึ่งพยานตอ้งลงลายมือชื่อรบัรองและตอ้งแนบส า เนาบัตรประจ าตวั
ประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกนัดว้ย 

(5) ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ถา้ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจ
เลือกมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ หรือเลือกมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทคนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้รายละเอียด 
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 

(6) ผูถื้อหุน้ที่ประสงคใ์หก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะที่ได ้จดัท า
ขึน้ และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างตน้ไปยังเลขานุการบริษัทพรอ้มเอกสารต่ าง ๆ ที่
เก่ียวขอ้งโดยโปรดส่งถึงบรษิัทล่วงหนา้ก่อนการประชมุภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

(7) ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัว
ขา้ราชการ/ หนงัสือเดินทาง (ส าหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะเพื่อลงทะเบียน 

3. กรณีผูถื้อหุน้ถึงแก่กรรม: ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุแทน 
โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจ อายุไม่เกินหกเดือน
นบัจนถึงวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

4. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูเ้ยาว:์ ใหบ้ิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะ
ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน โดยน าส าเนาค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูป้กครอง ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยบิดา หรือ
มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายมามอบใหเ้ป็นหลกัฐานโดยจะตอ้งน าส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ถา้มี) 
หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพิ่มเติมดว้ย 

5. กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ: ใหผู้อ้นุบาลหรือผูพ้ิทกัษ์ เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผู้
พิทกัษ์ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอ  านาจอายไุม่เกินหกเดือนนบัจนถึงวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดว้ย 
 

 

 



   
 

 

การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม 

ตอ้งด าเนินการตามวิธีที่ก าหนดในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 (ระเบียบและวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส)์ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 
 
บริษัทขอสงวนสิทธิทีจ่ะอนุญาตใหบุ้คคลทีมี่เอกสารถูกต้องครบถ้วนข้าร่วมการประชุมเท่านั้น 
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หนังสือมอบฉันทะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy (Form A) 

        เขียนที่………………………………………..........  
        Written at                                  

                                วนัที่……. เดือน……..……พ.ศ…………….......... 
        Date  Month        Year 
                                

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………สญัชาติ...................อยูบ่า้นเลขที.่..............................ถนน........................................... 
     I/We,                             Nationality         Residing at No.          Road 
      ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต................................จังหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
      Subdistrict              District                                  Province                                    Postal Code 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................................หุน้ 
     as a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited holding a total number of               shares, 
     และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
     and have the rights to vote equal to                              votes                                    
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ 
     Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent directors of which detailed in AGM invitation letter)  

 
1. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 

Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

2. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

3. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

4. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

5. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

 

 



   
 

 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ในวนั
จนัทรท์ี่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวนั เวลาและสถานที่อื่น 

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 2021 Annual Ordinary General 
Meeting of the Shareholders on Monday, 26 April 2021 at 9.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, 
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our act(s) in every respect.  

 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
         (……………………………….…………) 
 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……………………………….…………) 

 

หมายเหต:ุ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the        
                Proxy Form (No. 5) 2007 

 

ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one 
proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

        เขียนที่………………………………………..........  
        Written at                                  
                                วนัที่……. เดือน……..……พ.ศ…………….......... 
        Date  Month        Year 
                                
(1)  ขา้พเจา้…………………………………………สญัชาติ...................อยู่บา้นเลขที่...............................ถนน........................................... 
     I/We,                             Nationality         Residing at No.          Road 
     ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต................................จังหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
      Subdistrict              District                                  Province                                    Postal Code 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................................หุน้ 
     as a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited holding a total number of               shares, 
     และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
     and have the rights to vote equal to                              votes                                    
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ) 
     Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent directors of which detailed in AGM invitation letter)  
 

1. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

2. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

3. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

4. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

5. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 
 



   
 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ในวนั
จนัทรท์ี่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลาและสถานที่อื่น 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 2021 Annual Ordinary General Meeting 
of the Shareholders on Monday, 26 April 2021 at 9.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
      I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows: 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2 ประจ าปี 2563 
Agenda 1    To certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020              
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
     (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.           
               (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                            เห็นดว้ย                                       ไม่เห็นดว้ย                                   งดออกเสียง 
                 Approve       Disapprove             Abstain 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563  
Agenda 2  To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020 

   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                เห็นดว้ย                                    ไม่เห็นดว้ย                                 งดออกเสียง 
                 Approve                        Disapprove             Abstain 

วาระ 3   พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 
Agenda 3 To acknowledge the appropriation of net profit to statutory reserve and pay interim dividend during the year 2020        
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
             เห็นดว้ย                                    ไม่เห็นดว้ย                                  งดออกเสียง 
                 Approve                        Disapprove             Abstain 
วาระ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit to statutory reserve and pay dividend for the operating results 
of the year 2020 
           (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
               (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
 



   
 

 

            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
            เห็นดว้ย                                     ไม่เห็นดว้ย                                 งดออกเสียง 
                 Approve                        Disapprove             Abstain 
วาระ 5   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of directors who are due to retire by rotation for another term 
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
              (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุตามที่คณกรรมการเสนอ 
    Vote for all nominated directors 
             เห็นดว้ย                                    ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                 Approve                        Disapprove             Abstain 
 เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
                     Approve the individual appointment of director(s) as follows: 

1. ชื่อกรรมการ:  นางปรารถนา มงคลกลุ  
Director’s Name: Mrs. Pratana Mongkolkul 

                                            เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                                 งดออกเสียง 
                 Approve                        Disapprove             Abstain 

2. ชื่อกรรมการ:  นายอโณทยั อดลุพนัธุ ์
Director’s name: Mr. Anotai Adulbhan   

               เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                  Approve                        Disapprove            Abstain 

3.  ชื่อกรรมการ: นางสาวปิยวดี สอนสิงห ์ 
Director’s name Miss Piyawadee Sonsingh 
        เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                                งดออกเสียง 
                  Approve                        Disapprove            Abstain 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for 2021 
            (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
     เห็นดว้ย                      ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
                    Approve              Disapprove                 Abstain 
วารที ่7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine the audit fee for 2021 
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 



   
 

 

 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
                (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย                          งดออกเสียง 
                    Approve             Disapprove           Abstain 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matter (if any) 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

              เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
(5)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ.............................................................................................................. 
      The proxy’s statement or any other evidences (if any)…………………………………………………………………………………… 
(6)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง 
      และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
      Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting  
      as a shareholder. 
(7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ  
      พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  
      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting  
      considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of  
      any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all     
      respects. 
 
กจิการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of proxy in any agenda that is not as  
specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect. 
 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
         (……………………………….…………) 
 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……………………………….…………) 
 
 
 



   
 

 

 
     
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
         (……………………………….…………) 
 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……………………………….…………) 
 
หมายเหต:ุ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่องก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the 
               Proxy Form (No. 5) 2007 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one 
proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 

2.     วาระเลือกตัง้กรรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

 

หนังสือมอบอ านาจแบบ ค 
Proxy Form C 

        เขียนที่………………………………………..........  
        Written at                                  
                                วนัที่……. เดือน……..……พ.ศ…………….......... 
        Date  Month        Year 
                                

(1)  ขา้พเจา้…………………………………………สญัชาติ...................อยู่บา้นเลขที่...............................ถนน........................................... 
      I/We,                             Nationality         Residing at No.          Road 
      ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต................................จังหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์............................ 
      Subdistrict              District                                  Province                                    Postal Code 
      ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั……………………………………………………………………….. 
       As the custodian of………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ 
     as a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited holding a total number of……………………………. shares, 
     และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง 
     and have the rights to vote equal to…………………………. votes                                    
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ) 
     Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent directors of which detailed in AGM invitation letter)  

 
1. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 

Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

2. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

3. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

4. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 

5. ชื่อ.......................................................................อาย.ุ..........ปี อยู่บา้นเลขที่.........................ถนน.......................................... 
Mr./Mrs./Miss            Age          year, residing at         Road 
ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ...............................จังหวดั................................รหสัไปรษณีย.์...............................หรือ 
Subdistrict                               District                           Province                                Postal Code                                  or 



   
 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 ในวนั
จนัทรท์ี่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. โดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลาและสถานที่อื่น 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote for me/us on my/our behalf at the 2021 Annual Ordinary General Meeting 
of the Shareholders on Monday, 26 April 2021 at 9.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
     I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ หุน้สามญั............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้...............................เสียง 
 Grant certain of my/our proxy for                         shares, having the rights to vote equal to                    votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
     I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in the Meeting as follows: 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 2 ประจ าปี 2563 
Agenda 1    To certify the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020              
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
                 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
                     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                     เห็นดว้ย                            ไม่เห็นดว้ย                        งดออกเสียง 
                      Approve     Disapprove                Abstain 
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563  
Agenda 2   To consider and approve the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2020 
             (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
                 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                    เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                         งดออกเสียง 
                     Approve                      Disapprove    Abstain 
วาระ 3   พิจารณารับทราบการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2563 
Agenda 3 To acknowledge the appropriation of net profit to statutory reserve and pay interim dividend during the year 2020        
          (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
          (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
              (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                เห็นดว้ย                                    ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
                   Approve                            Disapprove      Abstain 



   
 

 

 
วาระ 4   พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of net profit to statutory reserve and pay dividend for the operating results 
of the year 2020 
       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
            เห็นดว้ย                                  ไม่เห็นดว้ย                            งดออกเสียง 
                 Approve                     Disapprove      Abstain 

วาระ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of directors who are due to retire by rotation for another term 
           (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
           (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                 เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุตามที่คณะกรรมการเสนอ 
                  Vote for all nominated directors 
             เห็นดว้ย                                 ไม่เห็นดว้ย                           งดออกเสียง 
                 Approve                      Disapprove       Abstain 

                  เห็นดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้
                   Approve the individual appointment of director(s) as follows: 

1. ชื่อกรรมการ:  นางปรารถนา มงคลกลุ  
                             Director’s Name: Mrs. Pratana Mongkolkul 
                                    เห็นดว้ย                              ไม่เห็นดว้ย                              งดออกเสียง 
                     Approve                      Disapprove        Abstain 

2. ชื่อกรรมการ:  นายอโณทยั อดลุพนัธุ์ 
                             Director’s name: Mr. Anotai Adulbhan   
                     เห็นดว้ย                               ไม่เห็นดว้ย                             งดออกเสียง 
                     Approve                       Disapprove        Abstain 

3. ชื่อกรรมการ: นางสาวปิยวดี สอนสิงห ์
Director’s name: Miss Piyawadee Sonsingh 

               เห็นดว้ย                             ไม่เห็นดว้ย                               งดออกเสียง 
                   Approve                    Disapprove       Abstain 

 

 

 



   
 

 

วาระที ่6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2564 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for 2021 
         (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
             (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
         (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      เห็นดว้ย                      ไม่เห็นดว้ย                     งดออกเสียง 
          Approve                  Disapprove             Abstain 
วารที ่7   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2564 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine the audit fee for 2021 
        (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
            (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
        (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
             (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                          เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย                    งดออกเสียง 
            Approve                      Disapprove             Abstain 
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matter (if any) 
       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
           (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
       (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
           (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                     เห็นดว้ย                   ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง 
                 Approve      Disapprove               Abstain 
 
(5)  ค าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ.............................................................................................................. 
      The proxy’s statement or any other evidences (if any)…………………………………………………………………………………… 
(6)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกูตอ้ง 
      และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
      Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting  
      as a shareholder. (7)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชมุมีการ  
      พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด  
      ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting  
      considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of  
      any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all     
      respects. 

 
 
 



   
 

 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting, except for where the voting of 
proxy in any agenda that is not as specified in this proxy, shall be deemed as my/our act (s) in every respect. 
 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
         (……………………………….…………) 
 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……………………………….…………) 
     
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
         (……………………………….…………) 
 
    ลงช่ือ/Signed …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (……………………………….…………) 
 
หมายเหต:ุ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding to the 
Proxy Form (No. 5) 2007 
 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use 
the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
        (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 
(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

                 A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more   
                than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 

4. วาระเลือกตัง้กรรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                 Regarding to the election of directors, the proxy can either elect the set of the nominated directors or by individual. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  

                In case there are additional agendas, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C  
                as attached. 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
ระเบยีบและวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ ากดั (มหาชน) ("บรษิัท") มีความห่วงใยในสถานการณด์งักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวปฏิบตัิตนในการเขา้รว่มประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ดงันี ้

1. ขอความรว่มมือผูถื้อหุน้มอบฉนัทะแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 

1.1 บรษิัทขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัท ไดแ้ก่ นางปรารถนา มงคลกลุ หรือ 
ดร. ฉัตรชยั ตวงรตันพนัธ์ เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 8 
พรอ้มเอกสารที่ตอ้งแสดงในวนัประชมุตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 โดยท่านสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวพรอ้มเอกสาร
ประกอบมาตามที่อยู่มายงับรษิัทท่ี Email : kiss_agm@rojukiss.com ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

1.2 กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบรษิัทเขา้ประชมุและออก 
เสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 มายงับรษิัทตาม Email 
ที่ระบใุนขอ้ 1.1 ขา้งตน้ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

2. กรณีผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านส่ือ 
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

2.1 การยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งส่งแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) เอกสารประกอบการประชมุตามสิ่งที่ 

ส่งมาดว้ย 7 และส าเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการมอบ
ฉนัทะ) ในหนงัสือเชิญประชมุ เพื่อยืนยนัตวัตนมายงับรษิัท ตาม Email ที่ระบไุวข้า้งตน้ ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2564 

       2.2 การเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ภายหลังจากที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไดย้ืนยันตัวตนตามขอ้ 2.1 และบริษัทไดต้รวจสอบรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มลู
สมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะไดย้ืนยนัตวัตนแจง้กลบัมายงับริษัทภายในวนัที่ก าหนดแลว้ Username และ Password รวมถึงคู่มือการ
เขา้ใชง้านในระบบ จะถูกจดัส่งไปยงัอีเมลที่ท่านผูถื้อหุน้หรือท่านผูร้บัมอบฉันทะไดล้งทะเบียนไวก้ับบริษัทเพื่อใชใ้นการ
เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านทางระบบของบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
ทั้งนี ้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร ์โน้ตบุ๊ค แท็ปเล็ต หรือ 
โทรศพัทม์ือถือ ผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเตอรเ์น็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน 
โดยระบบรองรบัการเขา้ร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาดว้ยตนเอง และการมอบ
ฉนัทะ แบบ ข 


