
 

 

 
วนัท่ี 4 เมษายน 2565 

 
เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
 
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code  
 2. ประวตัิของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการบรษิัท  
 3. นิยาม “กรรมการอิสระ” 
 4. ประวตัิโดยสงัเขปของผูท้ี่เสนอใหพ้ิจารณาแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชี 
 5. รายชื่อและขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุ  
 6. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  
 7. เงื่อนไขและวิธีการการมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุและเอกสารที่ตอ้งยื่นประกอบเพื่อแสดงตวัตน 
 8. ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
 9. ระเบียบและวิธีการในการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 10. เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 11. ค าบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (PDPA) 
  
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที ่1. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล: บริษัทฯ ไดส้รุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้
ในรอบปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) ซึ่งอยู่ในรูป QR Code ที่ไดส่้งมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ฉบบันี ้โดยจดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 
 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 
(แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และการเปล่ียนแปลงที่ส  าคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ให้
ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  
 
การลงมติ : วาระนีไ้ม่มีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ 



 

 

ระเบียบวาระที ่2. พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 48. ที่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการท างบดุลและ
บัญชีก าไรขาดทุนที่ถูกตอ้งและครบถว้น ณ วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อน าเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา
อนุมตัิในการประชมุสามญัประจ าปี และคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุนัน้
ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
   
งบการเงินส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ของบรษิัทฯ ไดจ้ดัท าขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และไดร้ับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1 ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 

หน่วย : บาท 
รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรพัยร์วม 1,048,732,002 1,045,997,460 
หนีสิ้นรวม 118,812,518 138,885,702 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  929,919,484 907,111,758 
มลูค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้  300,000,000 300,000,000 
รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร 772,267,122 772,267,122 
ก าไรสทุธิ 118,573,154 106,305,145 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)  0.20 0.18 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงิน 
ส าหรบัรอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและ
ไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
 
การลงมติ : วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2564  
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 55. ก าหนดใหต้อ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ข



 

 

เพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 54. ก าหนดว่า หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่
บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล ทั้งนี ้ ใหค้ณะกรรมการบริษัทก าหนดจ านวนเงินปันผลตามที่
เห็นสมควร  
 
อนึ่ง บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลงัหกั
ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและหลงัหกัส ารองต่าง ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่
คณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เห็นสมควร 
 
ทั้งนี ้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ 106,305,145 บาท 
เนื่องจาก ณ วนัสิน้รอบบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 309,000,000 บาท บริษัทฯ 
จึงเห็นควรเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารอง และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 
   
 (1) จดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 900,000 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 0.85 ของก าไรสทุธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ส่งผลใหบ้ริษัทฯ มี เงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 30,900,000 บาท 
คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 10.0 ของทนุจดทะเบียนครบตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ก าหนดไว ้

   
(2) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากก าไรสทุธิปี 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ในอตัราหุน้ละ 0.155 บาท ส าหรบัหุน้

สามญัของบรษิัทฯ จ านวน 600,000,000 หุน้ คิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 93,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 87 
ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบรษิัทฯ โดยแบ่งเป็น 
(2.1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ เดือนมกราคม - มิถนุายน 2564 

บริษัทฯ ขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ไดด้  าเนินการตาม
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 54 ซึ่งก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ได้เ ป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น โดยในการประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ไดม้ีมติอนุมัติให้ 
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 จ านวน
หุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 33,000,000 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 9 กนัยายน 2564  

(2.2) การจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์2565 เห็นชอบใหจ้่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ส าหรบัหุน้สามญั
ของบริษัทฯ จ านวน 600,000,000 หุ้น รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 60,000,000 บาท ทั้งนี ้เงินปันผล



 

 

ทัง้หมดจะถูกหกัภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามอตัราที่กฎหมายก าหนด โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลใหก้ับผู้
ถือหุน้ของบรษิัทฯ เมื่อไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แลว้ 

 
บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และหากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะก าหนดการจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 
พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวยงัคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งน าเสนอ
ต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่ออนมุตัิต่อไป 

   
อัตราการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 เปรียบเทยีบกับปี 2564 ทีผ่่านมา 

รายละเอียด ปี 2564  ปี 2565 (ปีทีเ่สนอ)  
ก าไรสทุธิ (บาท) 206,538,138 106,305,145 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.3532(1) 0.155 
อตัราการจ่ายเงินปันผล เทียบก าไรสทุธิ (%) 94% 87% 

 หมายเหตุ (1) เงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี 2563 จ านวนเงิน 169 ลา้นบาท ส าหรบัผูถ้ือหุน้จ านวน 540 ลา้นหุน้ และจ านวนเงิน 24 
ลา้นบาท ส าหรบัผูถ้ือหุน้จ านวน 600 ลา้นหุน้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไร
เป็นเงินทุนส ารอง และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุน้ละ 
0.155 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ ้น 93,000,000 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่ างกาลตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2564 ในอัตราหุน้ละ 0.055 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 33,000,000 บาท คงเหลือเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 
60,000,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ซึ่งก าหนด
รายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 ทัง้นี ้การ
ใหสิ้ทธิดงักล่าว ยงัไม่มีความแน่นอน เนื่องจากตอ้งน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนมุตัิ
ต่อไป 
 
การลงมติ : วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ขอ้ 50. ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้สามัญแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของ
บริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งพน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้จะเลือกกลบัเขา้ต าแหน่งอีกก็ได ้
แต่ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 
 
 



 

 

นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่ ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรพัย ์(ฉบับที่ 14) 
ก าหนดใหบ้ริษัทจดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีดงักล่าวปฏิบตัิหนา้ที่มาแลว้ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกัน
ตอ้งเวน้วรรคการปฏิบตัิหนา้ที่ 5 รอบปีบญัชี โดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นตอ้งเปล่ียนบริษัทผูส้อบแห่งใหม่ บริษัทสามารถ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายอื่น ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผูส้อบบญัชีรายเดิมได  ้
    
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบัญชี ค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชี รวมทั้งไดใ้หค้วามเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตัิแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เนื่องจาก
บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นบรษิัทชัน้น าที่ใหบ้รกิารสอบบญัชีในระดบัสากล มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบญัชี มีอตัราค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีที่เหมาะสม โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทเสนอใหท้ี่ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อต่อไปนีเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2565  
 
1. นายพิสิฐ ทางธนกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4095 และ/หรือ 
 (ลงลายมือชื่อรบัรองงบการเงินบรษิัทฯ ตัง้แต่ปี 2559 - 2564 เป็นเวลา 6 ปี)  
2. นางสาวนนัทิกา ลิม้วิรยิะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7358 และ/หรือ 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อรบัรองงบการเงินบรษิัทฯ)  
3. นางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9432  
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อรบัรองงบการเงินบรษิัทฯ) 
 
และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปนี ้
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 เปรียบเทยีบกับปี 2564 ทีผ่่านมา 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2564 ปี 2565 (เสนอ) 
ค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ (Audit Fee) 3,000,000 บาท ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี 
รวมทัง้สิน้ 3,000,000 บาท ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

 
โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
และบริษัทย่อย และลงนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษัทฯ ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบตัิงานได ้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จดัหาผูส้อบบญัชี รบัอนุญาตอื่นของบรษิัท 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยใ์หค้วาม
เห็นชอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของ   
บรษิัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
 



 

 

ทัง้นี ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด และผูส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บั
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีความสมัพนัธ ์หรือส่วนไดเ้สีย
กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการไดพ้ิจารณาจากคุณสมบัติตามขอ้บังคับของบริษัทฯ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ความเป็นอิสระ มาตรฐานการท างาน และผลการปฏิบัติงานแลว้ 
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกเสนอ โดยเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ บริษัท 
ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด โดยมีรายชื่อดงัต่อไปนี ้(1) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 
4095 และ/หรือ (2) นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ (3) นางสาวธิตินนัท ์แว่น
แกว้ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 9432 และ/หรือ ผูส้อบบัญชีท่านอื่นใน บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบี เอเอส 
จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นเงิน
รวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,000,000 บาท  
 
การลงมติ : วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที ่5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 20. ซึ่งก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหนง่
อย่างนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)  ทั้งนี ้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง อาจถูกเลือกให้เข้ามารบั
ต าแหน่งใหม่อีกก็ได ้
 
โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีกรรมการบรษิัทที่ครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3
ท่าน ไดแ้ก่ 
 
1. ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน   กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นางสาวพรชนก ตนัสกลุ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด   กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบริหาร
      ความเส่ียง  
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบของคณะกรรมการ คุณสมบตัิของ
กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ . 2535 ความรู ้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ในธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได ้จึงเห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการที่ออกตาม



 

 

วาระทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ (1) ดร.ลกัขณา ลีละยุทธโยธิน (2) นางสาวพรชนก ตนัสกุล และ (3) นางวรวรรณ ไชยก าเนิด กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดร้ับการเสนอชื่อ พิจารณาแลว้เห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงัต่อไปนีก้ลบัเขา้เป็นกรรมการต่อ
อีกวาระหนึ่ง 
 
1. ดร.ลกัขณา ลีละยทุธโยธิน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรษิัท 
2. นางสาวพรชนก ตนัสกลุ   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด   กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบริหาร
      ความเส่ียง  
 
ทั้งนี ้กรรมการที่ไดร้บัเสนอชื่อในครัง้นี ้ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของ
คณะกรรมการบริษัทแลว้ ว่ามีคุณสมบตัิที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒิ สามารถก ากับ
ดูแลกิจการให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนไดใ้ห้ข้อแนะน าที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน รวมถึงมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยแ์ละคณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด และไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์โดยมีรายชื่อและประวตัิกรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อแต่งตัง้ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2 

 
นอกจากนี ้ดร.ลกัขณา ลีละยุทธโยธิน และ นางสาวพรชนก ตนัสกุล ซึ่งไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระครบถว้น ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทฯ ก าหนด รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 ซึ่งเท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลอดจนสามารถแสดงความ
คิดเห็นและใหข้อ้แนะน าต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละ
กฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 
การลงมติ : วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผู้
ถือหุน้แต่ละคนจะเลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากหรือ
นอ้ยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได ้และเพื่อเป็นการปฏิบตัิตามการก ากับดูแลกิจการที่ดีในการเลือกตัง้กรรมการในครัง้นี ้
บรษิัทฯ จะเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 
  



 

 

ระเบียบวาระที ่6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 
 
วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และตามขอ้บังคับบริษัทฯ ขอ้ 33. ที่ก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยลงมติดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 
 
คณะกรรมการมอบหมายใหก้ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยด าเนินการผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนส าหรบักรรมการโดยค านึงถึง
ความเหมาะสมเก่ียวกับประเภท ขนาด และความเก่ียวโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับสภาวะ
โดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประสบการณแ์ละความเหมาะสมเก่ียวกับการท า
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2565 ดงั
รายละเอียดต่อไปนี ้
 

ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 เปรียบเทยีบกับปี 2564 ทีผ่่านมา 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2565 (เสนอ) 

ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ 
1. ค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 
2. เบีย้ประชุมรายคร้ัง 
คณะกรรมการบรษิัท 17,500 บาท 12,500 บาท 17,500 บาท 12,500 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 10,000 บาท 15,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 12,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 7,000 บาท 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการที่ดี 12,000 บาท 7,000 บาท 12,000 บาท 7,000 บาท 
3. สิทธิประโยชนอ์ืน่ๆ  ไม่มี ไม่มี 

 
ทัง้นี ้กรรมการบริหารหรือกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทนตามรายละเอียดขา้งตน้ เนื่องจาก
ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะพนกังานแลว้ 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ :คณะกรรมการไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ที่ความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการ ผลการด าเนินงานของบริษัท รวมถึงค านึงถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ แลว้เห็นชอบตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ และเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรบัปี 2565 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน และเบีย้ประชุม
รายครัง้ ในอตัราเท่าเดิมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอทกุประการ 
 
การลงมติ : วาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ 



 

 

 
ระเบียบวาระที ่7. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
 บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัประจ าปี 2565 ในวนัที่ 11 มีนาคม 2565 (Record 
Date) บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ จะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว
เท่านั้นโดยไม่มีการจดัเตรียมสถานที่/หอ้งประชุมส าหรบัรองรบัผูถื้อหุน้เพิ่มเติมแต่อย่างใด การลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วม
ประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงจะด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมด 
 
 ทั้งนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการเผยแพร่หนงัสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2565 ฉบับนี ้รวมถึงแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One 
Report) หนัง สือมอบฉันทะ  และเอกสารอื่ น  ๆ  ที่ เ ก่ี ยวข้องกับการประชุมครั้งนี ้  ทาง เว็บไ ซต์ของบริษั ท  
http://www.rojukissinternational.com ตัง้แต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 
 
 ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้โปรดกรอกขอ้ความ และลงนามในหนงัสือมอบ
ฉันทะ โดยบริษัทฯ ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะ ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 6 โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไวเ้ท่านัน้ 
(ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใชส้ าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวตา่งชาติ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้เท่านัน้) ท่านผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ ดงัมีรายชื่อและรายละเอียดตามส่ิงที่ส่ง
มาดว้ย 5 เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทนท่านได ้ในกรณีที่ท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะที่
ไดจ้ัดท าขึน้และลงนามครบถว้นพรอ้มเอกสารและหลักฐานตามรายการในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 ภายในวันที่ 18 เมษายน 
2565 มายงับรษิัทฯ โดยผ่านช่องทาง 
 
 ทางไปรษณีย:์   เลขานกุารบริษัท  
   บริษัท โรจูคสิ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)  
                     100/8, 100/51-54 ว่องวานชิคอมเพล็กซ์ บี ชัน้ 12,19  
   ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
 ทาง email     :   kiss_agm@rojukiss.com 
 
 เพื่อใหท้่านไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุและเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมี
ค าถามที่ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทฯ ชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครัง้นี ้หรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษัทฯ ท่าน
สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ถึงเลขานกุารบรษิัทฯ ตามช่องทางขา้งตน้ โดยระบทุี่อยู่ที่บรษิัทสามารถติดต่อกลบัได ้
 
 โดยท่านสามารถศึกษาระเบียบและวิธีการในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
ไดต้ามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 9  
 
  
  



 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามวนั และเวลา ท่ีระบไุวข้า้งตน้ดว้ย จกัขอบพระคณุยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

      
(นางวรวรรณ ไชยก าเนิด) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 



 
   

 
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  

ในรูปแบบ QR Code  

 



 
   

 
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

ประวัติของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท 
 
1. ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธนิ 

 
อาย ุ     68 ปี  

ต าแหน่งปัจจบุนั    ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่ง 1 ปี 9 เดือน (นบัถงึวนัท่ี 25 เมษายน 2565) 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง    16 กรกฎาคม 2563   

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 0.08% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร    -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด University of Southern Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด Catholic University of Leuven ประเทศเบลเยี่ยม 

• ปรญิญาตรี วิทยาศาสตร ์สาขาวชิาเคมี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advance Audit Committee Program ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิัทไทย 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร TLCA Leadership Development Program ปี 2560 International Institute for 

Management Development 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Public Director Certification Program ปี 2560 Public Director Institute 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 225 ปี 2559 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Advance Executive Program ปี 2542 Kellogg School of Management, 

Northwestern University สหรฐัอเมรกิา 
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การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น  
2562 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิาร, ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บรษิัท 
เทคโนเมดคิลั จ ากดั (มหาชน) 

2558 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, บรษิัท ล ่าสงู (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัหรือหน่วยงานอืน่ 

2564 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการบรหิาร, บรษิัท เอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ, บรษิัท บางจาก รีเทล จ ากดั 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ, บรษิัท เฌอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ, บรษิัท แอ็ดไวเซอร ์แอนด ์บียอนด ์จ ากดั 

2556 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษาบรษิัท, บรษิัท แบรนด ์ซนัโทร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

2564 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ, คณะกรรมการการจดัหารายไดโ้ดยเสด็จพระราชกศุลสมทบทนุ
สภากาชาดไทย จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2564 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการคณะกรรมการบรหิารทนุ, สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (NIA) 

2562 - ปัจจบุนั อปุนายกสมาคม, สมาคมนิสิตเกา่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

2561 - ปัจจบุนั กรรมการกองทนุเพื่อผูป่้วยและโรงพยาบาล, มลูนิธิสมเด็จพระญานสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช วดั
บวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชปูถมัภ ์

2557 - ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ, มลูนิธิเพื่อการศกึษาของสมาคมการตลาดแหง่ประเทศไทย 

2540 – ปัจจบุนั ประธานอนกุรรมการคณะอนกุรรมการ รณรงคเ์พิ่มผูบ้รจิาคโลหิต, คณะกรรมการการจดัหาและ
ส่งเสรมิผูใ้หโ้ลหิตแห่งสภากาชาดไทย 

 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

-ไม่มี- 
 
ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

2558 - 2564 กรรมการ, บรษิัท จเีอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ ากดั (มหาชน) 

2558 – 2562 ที่ปรกึษาคณะอนกุรรมการฝ่ายยทุธศาสตร,์ Thai Institute of Nuclear Technology 

2558 – 2561 กรรมการ, บรษิัท จเีอ็มเอ็ม ชาแนล จ ากดั 

2558 – 2560 กรรมการ, บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

2556 – 2560 กรรมการ, บรษิัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
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2550 – 2560 กรรมการ, บรษิัท ทิปโก ้เอฟแอนดบ์ี จ ากดั 
 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2564 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6 ครัง้จากทัง้หมด 7 ครัง้  
 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

: ใช่ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
  

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
การมีส่วนไดเ้สียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ า  

ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 
   (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรหิาร/การใหกู้ย้ืมหรือการกูย้ืมเงิน) 

ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ 
   รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ  ไม่เป็น 
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2. นางสาวพรชนก ตนัสกุล 

 
อาย ุ     49 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่ง 1 ปี 9 เดือน (นบัถงึวนัท่ี 25 เมษายน 2565) 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง    16 กรกฎาคม 2563   

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) 0.05% 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร    -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University สหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตรี บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 168 ปี 2563 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัหรือหน่วยงานอืน่ 

2560 - ปัจจบุนั Chief of Staff – Group CEO, บรษิัท หา้งเซ็นทรลั ดีพารท์เมนทส์โตร ์จ ากดั 
 
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

-ไม่มี- 
 
ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

2558 – 2560 President, บรษิัท ซีโอแอล จ ากดั (มหาชน) 



 
   

 
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2564 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7 ครัง้จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

: ใช่ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
  

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 
การมีส่วนไดเ้สียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษิัทฯ ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา  
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือน
ประจ า  

ไม่เป็น 

-  เป็น/ไม่เป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย) ไม่เป็น 
-  มี/ไม่มี ความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 
   (เช่น การซือ้/ขายวตัถดุิบ/สินคา้/บรหิาร/การใหกู้ย้ืมหรือการกูย้ืมเงิน) 

ไม่มี 

-  เป็น/ไม่เป็น ญาติสนิทกบัผูบ้รหิาร หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัท/บรษิัทย่อย ไม่เป็น 
-  เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถื้อหุน้ 
   รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบรษิัทฯ  ไม่เป็น 
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3. นางวรวรรณ ไชยก าเนิด 

 
อาย ุ     46 ปี 

ต าแหน่งปัจจบุนั กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธาน

กรรมการบรหิารความเส่ียง  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธาน

กรรมการบรหิารความเส่ียง  

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่ง 1 ปี 9 เดือน (นบัถงึวนัท่ี 25 เมษายน 2565) 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง    16 กรกฎาคม 2563   

สดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทฯ (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564) -ไม่มี- 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร    -ไม่มี- 
 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ The University of Iowa สหรฐัอเมรกิา 

• ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวัติการอบรม 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 165 ปี 2562 สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอื่น 
-ไม่มี- 

การด ารงต าแหน่งในบริษทัหรือหน่วยงานอืน่ 

2563 - ปัจจบุนั กรรมการ, Guts & Good Pte. Ltd. 

2560 - ปัจจบุนั กรรมการ, PhD International Limited 

  
การด ารงต าแหน่งในกิจการทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

-ไม่มี- 
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ประสบการณท์ างาน 5 ปี ย้อนหลงั 

2556 – 2559 Brand General Manager, บรษิทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จ ากดั 
 
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในปี 2564 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท 6 ครัง้จากทัง้หมด 7 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิาร 10 ครัง้จากทัง้หมด 10 ครัง้ 
เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 4 ครัง้จากทัง้หมด 4 ครัง้ 
 

มีคุณสมบัตกิรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ 

: ใช่ 

ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบตัิเก่ียวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก าหนด และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ 
ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบที่เก่ียวขอ้ง และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายไดเ้ท่าเทียมกนัและไม่ใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนัน้ยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยใหค้วามเห็นอย่างเป็น
อิสระได ้ 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดนิยาม “กรรมการอิสระ”  เท่ากบัขอ้ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ดงันี ้ 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี
ก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรือผูม้ีอ  านาจควบคมุ
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ  านาจควบคมุของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่อาจจะเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูท้ี่มีกรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ
อิสระ หรือ ผูบ้รหิารของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบ

กิจการ การเช่า หรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกับสินทรพัยห์รือบริการ หรือการให ้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรบั หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกัน การใหสิ้นทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีสิ้น 

รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่งตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่

จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการ

ที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระ
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หนีด้ังกล่าวใหน้ับรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล

เดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบรษิัทฯ และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี 
ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิทัฯ 
สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรือ   ที่
ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัทฯ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ  านาจควบคุม หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงานหรือที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
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ประวัติโดยสังเขปของผู้ทีเ่สนอให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี 

 
ผู้สอบบัญชจีากบริษัท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด ดังมีรายนามดังตอ่ไปนี ้ 
1. นายพิสิฐ ทางธนกุล 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่: 4095 
การศกึษา 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาโท ทางการบญัชี คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพฒันาผูบ้รหิาร (EDP) รุน่ท่ี 6 สมาคมบรษิัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย (TLCA) 
- ประกาศนียบตัรเรื่องความเป็นผูน้  าระดบัสงูของเอเซีย, INSEAD Singapore 
- ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรผูน้  าการส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจทิลั (Digital CEO) รุน่ท่ี 1 
- ประกาศนียบตัรการอบรมหลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 4 
ระยะเวลาท างาน : 33 ปี 
คณุสมบตั ิ : เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 
ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือจาก
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 

: ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ : 6 ปี 
ขอ้มลูส าหรบัติดต่อ : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทร
ใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอรโ์ทร 02-844-1000 

 
2.  นางสาวนันทกิา ลิม้วิริยะเลิศ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่: 7358 
การศกึษา 
- ปรญิญาโททางการบรหิาร New York Institute of Technology 
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ระยะเวลาท างาน : 22 ปี 
คณุสมบตั ิ : เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 
ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือจาก
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 

: ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ : - 
ขอ้มลูส าหรบัติดต่อ : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทร
ใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอรโ์ทร 02-844-1000 

 
3.  นางสาวธิตนัินท ์แวน่แกว้ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่: 9432 
การศกึษา 
- ปรญิญาตรีทางการบญัชี (เกียรตนิิยม) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรญิญาโททางการบรหิารธุรกจิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ระยะเวลาท างาน : 19 ปี 
คณุสมบตั ิ : เป็นผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรพัย ์

สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท : ไม่มี 
ความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สีย (นอกเหนือจาก
การให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว อนัอาจมีผลท าให้
ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างอิสระ 

: ไม่มี 

จ านวนปีที่เป็นผูส้อบบญัชีใหบ้รษิัทฯ : - 
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ขอ้มลูส าหรบัติดต่อ : บรษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร ์ชัน้ 15 ถนนสาทร
ใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
เบอรโ์ทร 02-844-1000 
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รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระทีเ่ป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม  

 

1. นางปรารถนา มงคลกุล 

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการบรษิัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ58 ปี 

ที่อยู่ติดต่อ: บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานชิคอมเพล็กซ ์บี 
ชัน้ท่ี 12, 19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระท่ีเสนอ
ในการประชมุ AGM ครัง้นี ้  
 

2. ดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ ์

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ65 ปี 

ที่อยู่ติดต่อ: บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานชิคอมเพล็กซ ์บี 

ชัน้ท่ี 12, 19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกตา่งจากกรรมการคนอื่นๆ ในทกุวาระท่ีเสนอ

ในการประชมุ AGM ครัง้นี ้  
 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A 

 
 เขียนที่................................................................................ 
 Made at 
 วนัที่..................เดือน....................................พ.ศ................ 
 Date                 Month                              Year 

 
(1) ขา้พเจา้.................................................................................………..........สญัชาติ………..........................................…............................... 
 I / We                                                                                                        Nationality 
 อยู่บา้นเลขที่...............…….......................ถนน.……………...................................ต าบล/แขวง……............................................................... 
 Residing at No.                                       Street                                                   Sub-district 
 อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.……...........................................รหสัไปรษณีย.์………........................................................ 
 District                                           Province                                       Post Code 
 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ โรจูคิส อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 As a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited, 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสียง ดงันี ้
 holding a total number of                                                      shares and having total voting right of                                 votes as follow: 
 หุน้สามญั.................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสียง 
 Ordinary share                                        shares, with the voting right of                                                               votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ..............................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 Preferred share                  shares, with the voting right of                                                      votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือ
 เชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565) 
 Hereby appoint (You may grant proxy to the Company’s Independent Directors specified in Enclosure 6 of the Invitation of the Annual 
 General Meeting of Shareholders for the year 2022) 
 ☐ (1) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............…หรือ 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                    OR 

 ☐ (2) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............…หรือ 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                    OR 
 ☐ (3) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............… 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                     

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 
ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E- AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the 
year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, 
time and venue. 

อากรแสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 



 

 

 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed as my/our actions in all aspects. 
 

 
ลงช่ือ........................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Shareholder  

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
หมำยเหตุ: ผูถ้ ือหุน้ที ่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร ่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
Remarks: A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes to 

different proxies to vote separately. 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B 

 
 เขียนที่................................................................................ 
 Made at 
 วนัที่..................เดือน....................................พ.ศ................ 
 Date                 Month                              Year 

 
(1) ขา้พเจา้.................................................................................………..........สญัชาติ………..........................................…............................... 
 I / We                                                                                                        Nationality 
 อยู่บา้นเลขที่...............…….......................ถนน.……………...................................ต าบล/แขวง……............................................................... 
 Residing at No.                                       Street                                                   Sub-district 
 อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.……...........................................รหสัไปรษณีย.์………........................................................ 
 District                                           Province                                       Post Code 
 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ โรจูคิส อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 As a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited, 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสียง ดงันี ้
 holding a total number of                                                      shares and having total voting right of                                 votes as follow: 
 หุน้สามญั.................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสียง 
 Ordinary share                                        shares, with the voting right of                                                               votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ..............................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 Preferred share                  shares, with the voting right of                                                      votes 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือ
 เชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565) 
 Hereby appoint (You may grant proxy to the Company’s Independent Directors specified in Enclosure 6 of the Invitation of the Annual 
 General Meeting of Shareholders for the year 2022) 
 ☐ (1) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............…หรือ 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                    OR 

 ☐ (2) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............…หรือ 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                    OR 
 ☐ (3) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............… 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                     

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 
ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the 
year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, 
time and venue. 

อากรแสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

ส่ิงทีส่่งมำด้วย 6 



 

 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 
 
 ระเบียบวำระที ่1 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 
 Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 
 (ระเบียบวาระนี ้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 (This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 
 
 ระเบียบวำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2564 
 Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement for the year 2021  
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
 ระเบียบวำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิและจ่ำยเงินปันผลส ำหรับปี 2564 
 Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2021 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
  
 ระเบียบวำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2565 
 Agenda 4 To consider and approve the auditors and determine the audit fees for the year 2022 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
  
 ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรทีพ่้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 Agenda 5 To consider the election of directors to replace those retiring 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
  To elect directors as a whole 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 



 

 

 ☐ กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
  Appointment of the certain directors as follows: 
  ชื่อกรรมการ ดร.ลักขณำ ลีละยุทธโยธิน  
  Name Dr. Lackana Leelayouthayotin  
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
  ชื่อกรรมการ นำงสำวพรชนก ตันสกุล  
  Name Miss Pornchanok Tanskul  
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
  ชื่อกรรมการ นำงวรวรรณ ไชยก ำเนิด    
  Name Mrs. Worrawan Chaikamnerd  
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
 ระเบียบวำระที ่6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับปี 2565 
 Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committees for the year 2022 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
 ระเบียบวำระที ่7 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี 
 Agenda 7 To consider other matters (if any) 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Voting of the proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein shall be regarded as invalid and is 

not made on my/our behalf as the shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน  หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any 
amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 
in all respects. 

 



 

 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนังสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting 
instructions specified herein, shall be deemed as my/our actions in all aspects. 
 

 
ลงช่ือ........................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Shareholder  

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
หมำยเหตุ: 1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ  
  แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุดข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 
  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
Remarks: 1. A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her 
  votes to different proxies to vote separately. 
 2. In the agenda regarding the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, 
  can be elected. 
 3. In the case where there are agendas other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this 
  Proxy Form B. 
 



 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B  

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 25 
เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 The appointment of proxy by a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited, for the Annual General Meeting of the 
Shareholders for the year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to 
any other day, time and venue. 

 
 
 

ระเบียบวาระที ่   เร่ือง           
Agenda     Subject:  
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
ระเบียบวาระที ่   เร่ือง           
Agenda     Subject:  
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
ระเบียบวาระที ่   เร่ือง           
Agenda     Subject:  
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระที ่   เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการใหม่(ต่อ)       
Agenda     Subject:   Election of new directors (continued) 

 
ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

 ☐ เห็นดว้ย ☐ ไม่เห็นดว้ย ☐ งดออกเสียง 
                           Approve                             Disapprove           Abstain 
 
  
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ  
 I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 
 

ลงช่ือ........................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Shareholder  

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 
 เขียนที่................................................................................ 
 Made at 
 วนัที่..................เดือน....................................พ.ศ................ 
 Date                 Month                              Year 

 
(1) ขา้พเจา้.................................................................................…………………………………………………………………………………........ 
 I / We                                                                                                         
 ส านกังานตัง้อยู่เลขที่...............……..........ถนน.……………...................................ต าบล/แขวง……............................................................... 
 Located at No.                                       Street                                                   Sub-district 
 อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.……...........................................รหสัไปรษณีย.์………........................................................ 
 District                                                    Province                                        Post Code 
 ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั.......................................................................................................... 
 In our capacity as the Custodian for 
 ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ โรจูคิส อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited, 
 โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม......................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................เสียง ดงันี ้
 holding a total number of                                                      shares and having total voting right of                                 votes as follow: 
 หุน้สามญั.................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสียง 
 Ordinary share                                        shares, with the voting right of                                                               votes 
 หุน้บรุิมสิทธิ..............................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................................เสียง 
 Preferred share                  shares, with the voting right of                                                      votes 
 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้ (ท่านสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ของหนงัสือ
 เชิญประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565) 
 Hereby appoint (You may grant proxy to the Company’s Independent Directors specified in Enclosure 6 of the Invitation of the Annual 
 General Meeting of Shareholders for the year 2022) 
 ☐ (1) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............…หรือ 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                    OR 

 ☐ (2) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............…หรือ 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                    OR 
 ☐ (3) ........…………...................................................อาย…ุ….................ปี อยู่บา้นเลขที่……………………………………………………… 
                              Name                                                                         Age                            years, Residing at No. 
 ถนน..............................ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต............................จังหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์............… 
 Street                           Sub-district                           District                                 Province                         Post Code                     

อากรแสตมป์ 
Stamp 
20 บาท 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 



 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2565 
ในวนัที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Anyone of the above as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the 
year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other day, 
time and venue. 

 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
☐ มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
☐ มอบฉนัทะบางส่วน คือ หุน้สามญั                            หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                              เสียง 
 Grant partial shares of Ordinary share                 shares, entitled to voting right                                     votes. 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows: 
 
 ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
 Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 
 (ระเบียบวาระนี ้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง) 
 (This agenda is for acknowledgement, voting is not required) 
 
 ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 
 Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement for the year 2021  
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
 ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 
 Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit and dividend payment for the year 2021 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
  
 ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2565 
 Agenda 4 To consider and approve the auditors and determine the audit fees for the year 2022 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 



 

 

 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
  
 ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 Agenda 5 To consider the election of directors to replace those retiring 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
  To elect directors as a whole 
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  Appointment of the certain directors as follows: 
  ชื่อกรรมการ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน  
  Name Dr. Lackana Leelayouthayotin  
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
  ชื่อกรรมการ นางสาวพรชนก ตันสกุล  
  Name Miss Pornchanok Tanskul  
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
  ชื่อกรรมการ นางวรวรรณ ไชยก าเนิด    
  Name Mrs. Worrawan Chaikamnerd  
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
 ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2565 
 Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committees for the year 2022 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
 ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda 7 To consider other matters (if any) 
 ☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 



 

 

 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Voting of the proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein shall be regarded as invalid and is 

not made on my/our behalf as the shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any 
amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 
in all respects. 

 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนังสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting 
instructions specified herein, shall be deemed as my/our actions in all aspects. 
 

 
ลงช่ือ........................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Shareholder  

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
หมายเหตุ: 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที ่ผูถ้ ือหุน้ที ่ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน  

 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลใหเ้ท่านัน้ 
 2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
  จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 4. วาระเลือกตัง้กรรมการ เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไดข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

 

Remarks: 1. The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in 
  Thailand to be the share depository. 
 2. Documents required to be submitted with this proxy form are: 
  (1) A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf. 
  (2) A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business. 
 3. A shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split his/her votes 

to different proxies to vote separately. 
 4. In the agenda regarding the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can 

be elected. 
 5. In the case where there are agendas other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this 
  Proxy Form C. 
 



 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 25 
เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 The appointment of proxy by a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited, for the Annual General Meeting of the 
Shareholders for the year 2022 to be held on April 25, 2022 at 9.00 a.m., by electronic meeting (E-AGM) or at any adjournment thereof to 
any other day, time and venue. 

 
 
 

ระเบียบวาระที ่   เร่ือง           
Agenda     Subject:  
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
ระเบียบวาระที ่   เร่ือง           
Agenda     Subject:  
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
ระเบียบวาระที ่   เร่ือง           
Agenda     Subject:  
☐ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all aspects. 
  ☐ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote in accordance with my/our instruction as follows: 
 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระที ่   เร่ือง  เลือกตัง้กรรมการใหม่(ต่อ)       
Agenda     Subject:   Election of new directors (continued) 

 
ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

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

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

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

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

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

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

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

ชื่อกรรมการ              
Name of Director: 

 ☐ เห็นดว้ย………………เสียง  ☐ ไม่เห็นดว้ย ………………เสียง ☐ งดออกเสียง………………เสียง 
                           Approve                    votes             Disapprove     votes        Abstain              votes 
 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ  
 I/We certify that the details in this Attachment to Proxy Form are correct, complete, and true in all respects. 
 

 
ลงช่ือ........................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Shareholder  

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
ลงช่ือ.......................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (..................................................................................................) Proxy 

 
 



 
   

 
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

เงือ่นไขและวิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารทีต่้องย่ืนประกอบเพ่ือแสดงตัวตน 

 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองใหแ้สดงส าเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกใหท้ี่ยงัไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น 
บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียน ชื่อ-นามสกลุ 
ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบ พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 
2.1. หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น

และลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2. ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้ ตามขอ้ 1. และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2.3. ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ ตามขอ้ 1 และผูร้บัมอบฉันทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ (กรรมการ) เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
1.1. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบคุคลเช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ขอ้ 1. 
1.2. ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายุไม่ เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

โดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุ 
2.1. หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น

และลงลายมือชื่อของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2. ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้อายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.3. ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

2.4. ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1. และ ผูร้บัมอบฉันทะ
ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
3.1. ใหเ้ตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ขอ้ 1. หรือ 2. 
3.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลกัฐานดงัต่อไปนีเ้พิ่มเติม 
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1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบ
ฉนัทะแทน 

2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian  
ทัง้นีเ้อกสารที่มิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้ หรือ

ผูแ้ทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

** โดยบริษัทฯ จะไม่ท ำกำรขอเอกสำรเพิ่มเตมิ หรือสรำ้งภำระใหผู้ถ้ือหุน้เกินสมควร (เช่น ไม่มีกำรก ำหนดให ้ตอ้งใชบ้ตัร
ประชำชนตวัจริงของผูม้อบอ ำนำจ ก ำหนดในสิง่ทีน่อกเหนอืไปจำกเอกสำรหรือหนงัสอืเวยีนของทำงกำรทีเ่กีย่วขอ้ง) ** 
 

วิธีการมอบฉันทะ 

 บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่จดัพิมพ ์จ านวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้แต่ละราย
ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดไว ้จ านวน 3 แบบ ดงันี ้

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น ผูร้บั

ฝากและดแูลหุน้  
 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะได้โดยด าเนินการ ดังนี้ 
1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึง เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ดงันี ้

1.1. ผูถื้อหุน้ทั่วไปจะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านัน้ 
1.2. ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทุนตางประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทัง้ 3 แบบ 
2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทคนใดคน

หนึ่ง โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรายละเอียดของบุคคลที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตามกฎหมาย 
4. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ มายงัช่องทางดงัต่อไปนี ้ ภายใน

วนัท่ี 18 เมษายน 2565 เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ 
 ทางไปรษณีย:์   เลขานกุารบรษิัท  

   บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)  

                     100/8, 100/51-54 ว่องวานิชคอมเพล็กซ ์บี ชัน้ 12,19  

   ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 

 ทาง email     :   kiss_agm@rojukiss.com 
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ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้

และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วน นอ้ยกว่าจ านวนท่ี

ตนถืออยู่ได ้เวน้แตเ่ป็น Custodian ที่ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือ

มอบฉนัทะแบบ ค. 

 

การเข้าร่วมประชุม 

 ในวนัจนัทรท์ี่ 25 เมษายน 2565 บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ล่วงหนา้ 
60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมในเวลา 09.00 น. ซึ่งจะกระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจาก
ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 100/8, 100/51-54 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซบ์ี ชัน้ 12, 19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ย
ขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

การออกเสียงลงคะแนน 

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานท่ีประชมุขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
2. เนื่องจากการประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
3. ส าหรบัการลงคะแนนเสียงจะกระท าโดยเปิดเผยผ่านโปรแกรม E-Voting ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

1) ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไปท่ีแถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่ก าหนด 
(1 นาที) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งลงคะแนนเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง โดยเลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง และท าเครื่องหมายในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงใน
โปรแกรมลงคะแนนเสียง 

2) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามว่ายืนยนัการลงคะแนนเสียงหรือไม่ ใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉันทะกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนนเสียง ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการเปล่ียน
การลงคะแนนเสียง สามารถท าไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนเสียงใหม่อีกครัง้ อย่างไรก็ตาม หากวาระไดถู้กปิดโหวตไป
แลว้ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนการลงคะแนนเสียงได ้

3) ส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุผ่านอปุกรณม์ือถือหรือ Tablet ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสลบัจากโปรแกรม Zoom ไปยงัโปรแกรม 
Chrome เพื่อท าการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting และเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ ขอใหส้ลบักลบัมายงั
หนา้ต่าง E-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรบัชมภาพและเสียงของการประชมุต่อ 

  

เกณฑก์ารนับคะแนนเสียง 

1. ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง และใหถื้อเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอื่น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั 
ใหป้ระธานในที่ประชมุมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหน่ึงต่างหากจากฐานท่ีเป็นผูถื้อหุน้ 

2. ส าหรบัการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะนบัคะแนนเสียงตามการลงคะแนนเสียงผ่าน E-Voting และคะแนนเสียงตามที่ผูม้อบ
ฉันทะไดท้ าการระบุการลงคะแนนเสียงมาแลว้ในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยเมื่อระบบเริ่มท าการประมวลผลคะแนน
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เสียงในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลบัไปแกไ้ขใด ๆ ไดอ้ีก และหากวาระนัน้ระบบท าการประมวลผลนานกว่าปกติ 
บรษิัทจะด าเนินการประชมุต่อไปทนัทีเพื่อความรวดเรว็ โดยจะรีบแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหนา้ 
ส าหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนเสียงหรือไม่กดยืนยนัการลงคะแนนเสียงเขา้
ไปในระบบ จะถือว่ามีเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  

3. การแจง้ผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแจง้เมื่อการนบัคะแนนเสียงสิน้สดุลง โดยจะเป็นการนบัคะแนนเสียงรวม
จากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน และผูม้อบฉันทะที่ระบุคะแนนไวล่้วงหนา้ผ่าน
ทางผูร้บัมอบฉนัทะ โดยแต่ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้รว่มประชมุล่าสดุในวาระนัน้ ๆ  
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ข้อบังคับของบริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (มหาชน)  

 

หมวดที ่5  
คณะกรรมการ 

 

ขอ้ 18. คณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าหา้ (5) คน และไม่เกินสิบสอง (12) คน โดยมีกรรมการ
อิสระอย่างนอ้ยหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่าสาม (3) คน คุณสมบตัิความ
เป็นอิสระดงักล่าวใหย้ึดตามกฎเกณฑข์องกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยกรรมการไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย และกรรมการทัง้หมดของบรษิัทจะตอ้งเป็น
ผูม้ีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด 

  
กรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทหรือไม่ก็ได ้

 
ขอ้ 19.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้ในกรณีเลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใด
ไม่ได ้

(ค) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 
 

ขอ้ 20. ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3)  
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได  ้
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใ้ชว้ิธีสมัครใจของ
กรรมการ หากกกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกกใ็หใ้ชว้ธีิจบัสลากกนั ส่วนปี
หลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  
 

ขอ้ 24. ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า
กึ่งหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ขอ้ 33. หา้มมิใหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรพัยสิ์นอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ โดยกรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจารณาก าหนดและลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่
มาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้ 
ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้มาจากพนกังาน หรือลกูจา้งของบ
รษิัทในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบรษิัท 

 
 

หมวดที ่6  
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 37. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบรษิัท การประชมุเช่นนีใ้หเ้รียกว่า "การประชุมสามัญ"  
 
การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่า "การประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร 
 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้
ทั้งหมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่
ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ 
คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วันนับแต่วันที่ไดร้บัหนังสือนั้นจากผูถื้อหุน้
ดงักล่าว  
 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อ
กนัหรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชมุเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบั
แต่ วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคส่ีครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี ้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกัน
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้แก่บรษิัท  
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ขอ้ 38.  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุ โดยระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ  
การประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยเรื่องที่จะเสนอจะตอ้งผ่านการ
ลงมติของที่ประชมุคณะกรรมการและระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา 
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่
นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ ทัง้นีใ้หล้งโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพก์่อนวนัประชมุไม่
นอ้ยกว่าสาม (3) วนั ทัง้นี ้สถานท่ีที่จะใชเ้ป็นท่ีประชมุจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิัท 
 

ขอ้ 39.  การประชมุผูถื้อหุน้อาจจดัขึน้ในรูปแบบของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์็ได ้โดยการด าเนินการประชมุผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้ง
เป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนด  

 
ขอ้ 40.  ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (หากมี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวน หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้
รว่ม ประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากการประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้
รอ้งขอใหก้ารประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอให้
นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้หส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุมในการ
ประชมุครัง้หลงันี ้ไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ  
 

ขอ้ 41.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชมุ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ไดใ้ห้ที่ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็น
ประธานในที่ประชมุดงักล่าว  

 
ขอ้ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหุน้หน่ึง (1) หุน้มีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผูถื้อหุน้คนใดมี

ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผูถื้อหุน้คนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
(ก) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหน่ึง (1) เสียงเป็นเสียงที่ขาด 
(ข)  ในการก าหนดค่าตอบแทนใหแ้กก่รรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  
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(ค) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(1) การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น  
(2)  การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบรษิัทเอกชน หรือบรษิัทมหาชนอื่นมาเป็นของบรษิัท  
(3)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษิัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญัการมอบหมายใหบ้คุคลอืน่ใดเขา้จดัการธุรกิจของบรษิัท หรือการควบรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทนุกนั  

(4)  การแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท  
(5)  การเพิม่หรือลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
(6) การเลิกบรษิัท  
(7) การออกหุน้กูเ้พื่อเสนอขายต่อประชาชน  
(8)  การควบรวมกิจการบรษิัทกบับรษิัทอื่น  

 
ขอ้ 43. กิจการท่ีที่ประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท า มดีงันี ้ 

(ก) รบัทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถงึกจิการของบรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา  
(ข)  พิจารณาอนมุตังิบดลุ และบญัชกี าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีที่ผ่านมา  
(ค)  พิจารณาอนมุตัจิดัสรรเงินก าไร การจ่ายเงินปันผล และจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  
(ง)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ  
(จ) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
(ฉ)  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนของบญัชี และ  
(ช)  กิจการอื่น ๆ 
 

หมวดที ่8 
การบัญชี การเงนิและการสอบบัญชี 

ขอ้ 46. รอบปีบญัชีของบรษิัทเริ่มตน้ในวนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุลงในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทกุปี เวน้แต่ที่ประชมุผูถื้อ
หุน้จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

 
ขอ้ 48. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุท่ีถกูตอ้งและครบถว้น ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบรษิัทเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ในการประชมุสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิและคณะกรรมการตอ้งจดั
ใหม้ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ใหเ้สรจ็ก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหง้บการเงินรายปีที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและงานการเงิน
รายไตรมาสที่ยงัไม่ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 
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ขอ้ 49. คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้หผู้ถื้อหุน้ พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี  
(1) ส าเนางบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ พรอ้มทั้งรายงานการตรวจสอบบญัชีของ

ผูส้อบบญัชี และ  
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ พรอ้มเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน 

ขอ้ 50. ใหท้ี่ประชุมสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี
นัน้ ผูส้อบบญัชีซึ่งพน้ต าแหน่งไปแลว้นัน้มีสิทธิที่จะไดร้บัเลือกใหก้ลบัมารบัต าแหน่งไดอ้ีก 

 ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบรษิัท 
 ทั้งนี ้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง  
 

ขอ้ 52. ผูส้อบบัญชีมีหนา้ที่เขา้ร่วมประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัททุกครัง้ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีก าไร
ขาดทนุ และปัญหาเก่ียวกบับญัชีของบรษิัท เพื่อชีแ้จงการตรวจสอบบญัชีต่อผูถื้อหุ้น และใหบ้รษิัทจดัส่งรายงาน
และเอกสารทัง้หมดของบรษิัทท่ีผูถื้อหุน้จะพึงไดร้บัในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นัน้แก่ผูส้อบบญัชีดว้ย 

หมวดที ่9 
เงนิปันผลและเงนิส ารอง 

ขอ้ 54. หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้ มมิให้
จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้ใหค้ณะกรรมการก าหนดจ านวนเงินปันผลตามที่เห็นสมควร 

 เงินปันผลนั้นใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กัน เวน้แต่ในกรณีบริษัทออกหุน้บุริมสิทธิและก าหนดใหหุ้น้
บรุมิสิทธิรบัเงินปันผลแตกต่างจากหุน้สามญั ใหจ้ดัสรรเงินปันผลตามที่ก าหดนไว้ 

 การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้  

 ในกรณีที่บรษิัทยงัจ าหน่ายหุน้ไม่ครบตามจ านวนที่จดทะเบียนไว ้หรือบรษิัทไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทนุแลว้ บรษิัทจะ
จ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุ
ผูถื้อหุน้ก็ได ้

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัท่ีที่ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อ
หุน้และใหล้งโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพด์ว้ย 
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ขอ้ 55. บริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจด
ทะเบียน นอกจากทนุส ารองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ คณะกรรมการอาจเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ดัสรรเงิน
ส ารองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการด าเนินกิจการของบรษิัทก็ได ้
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ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยนัตวัตนตามที่ระบุไว ้มายงั
บริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มูลปิดสมดุทะเบียน
รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่งลิงกส์ าหรบั
การเขา้รว่มประชมุและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลที่ท่านไดแ้จง้บรษิัทฯ  โดยจะส่งลิงกล่์วงหนา้ 2 วนัก่อนวนัประชมุ  
 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม ดว้ยวิธี
ดงัต่อไปนี ้
1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางอีเมลหรือไปรษณีย ์โดยกรอกเอกสารแจง้ความประสงค์

เขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 10 โดยขอใหท้่านระบุอีเมลและหมายเลข
โทรศพัทม์ือถือของท่านส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุใหช้ดัเจน 

2. แนบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตนและเอกสารในการมอบฉันทะ (ถา้มี) เพื่ อยืนยันสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-AGM 
ตามรายการท่ีก าหนดในส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7  

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ข้อ 1.) และหลักฐานแสดงตัวตน พรอ้ม
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2.) มายงับรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2565 มายงับรษิัทฯ โดยผ่านช่องทาง 

 ทางไปรษณีย:์   เลขานกุารบริษัท  
   บริษัท โรจูคสิ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)  
                     100/8, 100/51-54 ว่องวานชิคอมเพล็กซ์ บี ชัน้ 12,19  
   ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
 ทาง email     :   kiss_agm@rojukiss.com 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
1. เมื่อผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแลว้ ท่านจะ

ไดร้บัอีเมลจากทางผูใ้หบ้ริการจดัประชมุ ซึ่งจะเป็นลิงกส์ าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มือการเขา้ใชง้านระบบ 
ก่อนวนัประชมุ 2 วนั โปรดศกึษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGMโดยละเอียด กรณีที่ยงัไม่ไดร้บัอีเมล
ดงักล่าวภายในวนัท่ี 21 เมษายน 2565  ใหต้ิดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค 
(Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์ือถือผ่าน Web Browser: Chrome ดว้ยอินเตอรเ์น็ตความเรว็ 4G 
หรืออินเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  
หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพทม์ือถือ จะตอ้งติดตัง้โปรแกรม Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้รว่มประชมุ ซึ่งสามารถ download ไดด้งันี ้
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ระบบ iOS ระบบ Android 

  

https://apps.apple.com/th/app/zoom-
cloud-meetings/id546505307 

https://play.google.com/store/apps/detail
s?id=us.zoom.videomeetings 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ 60 นาที ก่อนเริ่มการประชมุ อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึง
เวลาประชมุเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้รว่มประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้และเลขที่บตัรประชาชนของผู้ถือหุน้ 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน
เสียงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัที (ใชว้ิธีการนบัคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีเหตขุดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใชง้านระบบ E-Meeting ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอ
เจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมลที่จดัส่งคู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 
*** การประชุม E-Meeting นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานทีก่าร

ประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดนิทางมาทีบ่ริษัทฯ *** 
 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเก่ียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือ
เก่ียวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-Meeting  
กรณีท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วิธี ดงัต่อไปนี ้
1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหนา้ใหบ้รษิัทฯ ก่อนวนัประชมุ ผ่านชอ่งทางดงัต่อไปนี ้
 ทางไปรษณีย:์   เลขานกุารบริษัท  
   บริษัท โรจูคสิ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)  
                     100/8, 100/51-54 ว่องวานชิคอมเพล็กซ ์บี ชัน้ 12,19  
   ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กทม. 10310 
 ทาง email     :   kiss_agm@rojukiss.com 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผูท้ี่เขา้รว่มประชมุ E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งระบุ
ชื่อและนามสกุล พรอ้มแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง
ค าแนะน าหรือค าถามทกุครัง้ บรษิัทฯ เปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชมุ ดงันี ้ 
• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพข์อ้ความ (Chat)  
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประชมุจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมโครโฟนท่ีอุปกรณข์องตนเอง 

หลงัจากที่เจา้หนา้ที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟนหลงัจากที่สนทนา
เสร็จทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจ้ากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ) 

 
ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการประชมุสามารถติดต่อเจา้หนา้ที่ ดงันี ้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ติดต่อเลขานุการ
บรษิัทฯ เพื่อสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้ตามช่องทางการติดต่อบรษิัทฯ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุและการลงคะแนนเสียงผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรณีที่ยืนยนัตวัตนอย่าง
ถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบุไวใ้นอีเมลที่จดัส่ง
คู่มือการใชง้านระบบไปใหท้่าน 
 



 

 

เอกสารแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
Confirmation Letter of Attendance at the Electronic Meeting (E-Meeting) 

 
วนัที่..................เดือน..........................พ.ศ....................... 

 Date                  Month                      Year 
(1) ขา้พเจา้............................................................................หมายเลขบตัรประชาชน/หนงัสือเดินทาง................................................... 
 I/We,                                                                                Identification Card/Passport number 
 สญัชาติ........................บา้นเลขที่........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง...................................................... 
 Nationality                   Residing at No.              Road                                           Sub-district 
 อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................... 
 District                                                       Province                                             Postal Code 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Rojukiss International Public Company Limited 
 โดยถือหุน้รวมทัง้สิน้ ........................................................................................หุน้ 
 Holding the total amount of                                                                           shares. 

ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 
I would like to attend the Annual General Meeting of the Shareholders for the year 2022 and cast my vote through electronic means  

☐ เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง  
In person. 

 ☐ มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….................. ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้  
By proxy, appointing (Mr./Miss/Mrs.)                                                          to attend the meeting.  

(3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้รว่มประชมุ  
Please send the link to join the meeting to the following addresses 
อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ  
Email                                                                                                       (Please fill in the blank.) 
โทรศทัพมื์อถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ  
Mobile Number                                                                                        (Please fill in the blank.)  

(4) จดัส่งเอกสารเพ่ือยืนยนัตวัตน ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 7 ภายในวนัที่ 18 เมษายน 2565 
 Please submit the required documents as specified in Enclosure 7 by 18 April 2022. 
(5) เม่ือไดร้บัการยืนยนัตวัตน บริษัทฯ จะจดัส่งลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอีเมลที่ท่านไดร้ะบ ุ 
 Once you have verified, the company will send the link to join the meeting to your email  
(6) ในวนัประชมุผูถ้ือหุน้จะตอ้งเตรียมเลขบญัชีผูถ้ือหุน้และเลขบตัรประชาชนไวส้  าหรบัการเขา้รว่มประชมุ  
 Please prepare your Shareholder Registration Number and your Identification Card Number for logging in to the meeting. 

 
 
 

ลงช่ือ/Signed.........................................................ผูถ้ือหุน้/Shareholder 
(........................................................................) 
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ค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 

บริษัท โรจูคิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด (มหำชน)  (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรคุม้ครองขอ้มลู
ส่วนบคุคลและจดัท ำแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรคุม้ครองและกำรประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลส ำหรบักำรประชมุสำมญัผู้
ถือหุน้ประจ ำปี และ/หรือ กำรประชมุวิสำมญัผูถื้อหุน้ (หำกมี) (รวมเรียกว่ำ “การประชุมผู้ถือหุ้น”) ดงันี ้

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลทีบ่ริษัทฯ เก็บรวบรวม และแหล่งทีม่าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ไดแ้ก่ ชื่อ -นำมสกุล ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท์ 
หมำยเลขบัตรประชำชน ขอ้มูลกำรบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภำพ ขอ้มูลจรำจรอิเล็กทรอนิกสต์ลอดระยะเวลำก ำร
ประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์รวมถึงขอ้มลูส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ปรำกฏในส ำเนำบตัรประชำชนของท่ำนหรือเอกสำรยืนยนั
ตวัตนอื่นใด 

 บรษิัทฯ อำจไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้จำกช่องทำงดงัต่อไปนี ้
(1) ไดร้บัขอ้มูลส่วนบุคคลจำกผูถื้อหุ้นโดยตรงผ่ำนเอกสำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมกำรประชุม ส ำเนำบัตรประชำชน 

ส ำเนำบตัร หรือเอกสำรยืนยนัตวับุคคลอื่นใดที่ผูถื้อหุน้ไดย้ื่นต่อบริษัทฯ เพื่อใชป้ระกอบกำรลงทะเบียนเขำ้รว่ม
ประชมุ 

(2) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ผ่ำนระบบของ บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด หรือ TSD
ในฐำนะนำยทะเบียนของบรษิัทฯ 

(3) ไดร้บัขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้จำกกำรเก็บรวบรวมเพิ่มเติมระหว่ำงกำรประชมุผูถื้อหุน้ เช่น กำรบนัทึกเสียง
กำรบนัทึกภำพนิ่ง ภำพเคล่ือนไหว เพื่อกำรรกัษำควำมปลอดภยั เพื่อกำรจดัท ำกิจกรรมของบรษิัทฯ ส ำหรบัผูถื้อ
หุน้ หรือเพื่อวตัถปุระสงคอ์ื่นใดที่กฎหมำยอนญุำตใหท้ ำได ้ทัง้นี ้กำรเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลดงักล่ำวเป็นไป
ภำยใตข้อบเขตของประโยชนท์ี่ชอบดว้ยกฎหมำยตำมควำมสมเหตสุมผลและไม่เกินขอบเขตที่เจำ้ของขอ้มลูส่วน
บคุคลอำจคำดหมำยได ้

 หมายเหตุ: เอกสารยืนยนัตวับุคคลที่ท่านส่งใหแ้ก่บริษัท เช่น ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสาร
ราชการอืน่ ๆ อาจปรากฎขอ้มูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชือ้ชาต ิหมู่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นขอ้มูลทีไ่ม่จ าเป็นต่อการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ท่านสามารถปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวก่อนน าส่งเอกสารใหแ้ก่บริษัทได ้กรณีท่านไม่ไดป้กปิดขอ้ความ
อ่อนไหวดงักล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดขอ้มูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ไดร้บัโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
อ่อนไหวของท่าน 
 
2. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล 

บรษิัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้เพื่อปฏิบตัิตำมกฎหมำย โดยเฉพำะอย่ำงยิง่
กฎหมำยว่ำดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัด และกฎหมำยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์อำทิ กำรจดัท ำทะเบียนผูถื้อหุน้ กำร
ก ำหนดสิทธิต่ำง ๆ ของผูถื้อหุน้ และจ ำเป็นจะตอ้งเก็บ รวบรวม ใชเ้ปิดเผย และประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคลของท่ำน และ/
หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อกำรประชุมผูถื้อหุน้ อำทิ กำรจดัส่งเอกสำรที่เก่ียวขอ้ง กำรประมวลผลกำรออกเสียงลงมติและ
กำรใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่ำว โดยมีวตัถปุระสงคค์รอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้
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- เพื่อจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
- เพื่อจดัส่งรำยงำนแบบ 56-1 One Report  (แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2565) และ/

หรือ เอกสำรประกอบกำรประชมุฯ ตำมที่ผูถื้อหุน้รอ้งขอ  
- กำรเปิดเผยขอ้มูลของท่ำนในฐำนะผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น เพื่อเป็นหลักฐำน

ประกอบกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุ 
- เพื่อยืนยนัตวัตนของท่ำนในกำรใชสิ้ทธิเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ตำมกฎหมำย 
- เพื่อใชสิ้ทธิเรียกรอ้งตำมกฎหมำย 

 
3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
 ในกำรด ำเนินกำรตำมวตัถปุระสงคท์ี่ระบุในเอกสำรฉบบันี ้บริษัทฯ อำจเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนใหแ้ก่
บคุคลดงัต่อไปนี ้

- หน่วยงำนรฐับำล หน่วยงำนบงัคบัใชก้ฎหมำย ศำล หน่วยงำนก ำกับดูแล (เช่น กระทรวงพำณิชย ์ ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้) หรือ
บคุคลอื่น เมื่อบรษิัทฯ มีเหตอุนัควรเชื่อว่ำจ ำเป็นต่อกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือเพื่อคุม้ครองสิทธิของบริษัทฯ
สิทธิของบุคคลภำยนอก หรือควำมปลอดภยัของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบตัิตำมที่จ ำเป็นแก่กำรโอนหรือรบัโอน
สิทธิ และ/หรือ หนำ้ที่ของบรษิัทฯ 

- ผูป้ระมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล 
- ผูใ้หบ้รกิำร หรือที่ปรกึษำ 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อใชใ้นกำรเผยแพรร่ำยงำนกำรประชมุและประชำสมัพนัธก์ำรประชมุ 

 
4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

บริษัทฯ จะเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนในระยะเวลำเท่ำที่จ  ำเป็นอย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อใหบ้รรลตุำม
วตัถุประสงคท์ี่บริษัทฯ ไดร้บัขอ้มลูส่วนบุคคลนั้นมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ อำจเก็บขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำนเป็นระยะ
เวลำนำนขึน้หำกบรษิัทฯ จ ำเป็นตอ้งปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบัเก่ียวขอ้ง 

 
5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

เจำ้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิในกำรขอเขำ้ถึงและขอรบัส ำเนำขอ้มูลส่วนบุคคล สิทธิในกำรขอใหเ้ปิดเผยกำร
ไดม้ำซึ่งขอ้มลูส่วนบคุคลที่ไม่ไดใ้หค้วำมยินยอมไว ้สิทธิในกำรขอปรบัปรุงแกไ้ขขอ้มลูส่วนบคุคลใหถ้กูตอ้ง สิทธิในกำรโอน
ขอ้มูล สิทธิในกำรระงับกำรใช ้ลบ ท ำลำย หรือคัดคำ้นกำรประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ไดเ้ก็บรวบรวมไวใ้ช้
นอกเหนือจำกวัตถุประสงคท์ี่ไดแ้จง้ไว ้และสิทธิในกำรเพิกถอนควำมยินยอมที่ไดใ้ห้ไวก้ับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลำที่  
บริษัทฯ เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยติดต่อมำตำมที่อยู่ดำ้นล่ำงนี ้ทั้งนี ้กำรใชสิ้ทธิดังกล่ำวของตอ้งเป็นไปตำม
กฎหมำย และบรษิัทฯ อำจปฏิเสธกำรใชสิ้ทธิของท่ำนไดต้ำมที่กฎหมำยก ำหนด 
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6. มาตรการรักษาความม่ันคงปลอดภัย 
 บริษัทฯ ไดจ้ัดให้มีมำตรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมำะสม ซึ่งครอบคลุมถึง
มำตรกำรป้องกันดำ้นกำรบริหำรจัดกำร มำตรกำรป้องกันดำ้นเทคนิค และมำตรกำรป้องกันทำงกำยภำพ ในเรื่องกำร
เขำ้ถึงหรือควบคุมกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อรกัษำไวซ้ึ่งควำมลบั ควำมถูกตอ้งครบถว้น และสภำพควำมพรอ้มใช้
งำนของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันกำรสูญหำย เข้ำถึง ใช้ เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดย
ปรำศจำกอ ำนำจหรือโดยมิชอบ ทัง้นี ้เป็นไปตำมที่กฎหมำยที่ใชบ้งัคบัก ำหนด 

 
7. การติดต่อบริษัท 

ในกรณีที่มีขอ้สงสัยหรือตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลของท่ำน 
กำรเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มลูของท่ำน กำรใชสิ้ทธิของท่ำน หรือมีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ท่ำนสำมำรถติดต่อบรษิัทฯได้
ตำมช่องทำงดงัต่อไปนี ้

เลขำนกุำรบรษิัท 
Email: kiss_agm@rojukiss.com 
โทร 02-645-1155 
บรษิัท โรจคูิส อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 100/8, 100/51-54 อำคำรว่องวำนิชคอมเพล็กซบ์ี ชัน้ 12, 19  
ถนนพระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนค 
 


