
 

 

 

บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 

วนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องมาร์ ชัน้ 3 

เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสติ แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

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

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายมงคล มงักรกนก  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
  3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
  4. นายก าจร ช่ืนชจูิตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภารกิจ จ านวน 5 ท่าน คือ 

  1. นายบญุน า บญุน าทรัพย์  กรรมการ 
  2. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ 
  3. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  4. นายพยนต์ ถาวรวงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายมนสั หวงัธรรมนญู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพญ็ศริิ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัดิ ์ เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นางเทวกิา ภู่ประเสริฐ  หวัหน้าสว่นบญัชี 

 การออกเสียงลงคะแนน 
1. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
1.2 ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ี

ก าหนดนัน้ โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 
2. การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบตัรลงคะแนนจะมี 2 สว่นดงันี ้ 
สว่นท่ี 1 - สีชมพ ู ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1, 2, 3  
สว่นท่ี 2 - สีมว่ง ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 



 

 

 
และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนช่ือ, จ านวนหุ้น และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 

 
เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้
ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ท่าน จ านวน 36,028,361 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 27.71 และรับมอบฉันทะ 39 ท่าน จ านวน 
51,230,172 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.41 รวมผู้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 53 ท่าน จ านวน 87,258,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 ซึ่งถือว่า
ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล  มงักรกนก ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม (ในระหว่างการ
ประชมุมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่เตมิ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน จ านวน 352,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ 1 
ท่าน จ านวน 10,200 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 60 ท่าน จ านวน 87,620,733 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 67.40) 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 
นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2556 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 87,569,731 เสียง ร้อยละ  99.94 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง ร้อยละ        0 
งดออกเสียง 11,000 เสียง ร้อยละ  00.01 
สรุปมตวิาระท่ี 1 เห็นด้วย   

  
วาระท่ี 2 พจิารณาอนมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
 นายมงคล  มงักรกนก เสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัิเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท 
เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วคงเดมิ คือ 650,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 ก่อนการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าที่ตราไว้ 

ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าที่ตราไว้ 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 650,000,000 650,000,000 
    มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 5 1 
    จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 130,000,000 650,000,000 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว (บาท) 650,000,000 650,000,000 
    มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 5 1 
    จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 130,000,000 650,000,000 
 



 

 

 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสียง อนมุตัใิห้บริษัทฯ เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 87,569,731 เสียง ร้อยละ  99.94 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง ร้อยละ        0 
งดออกเสียง 11,000 เสียง ร้อยละ  00.01 
สรุปมตวิาระท่ี 2 เห็นด้วย   

 
วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่ 
             หุ้นท่ีตราไว้ 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เป็นดงันี ้

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน : 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสบิล้านบาท) 
          แบง่ออกเป็น : 650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสบิล้านหุ้น) 
          มลูคา่หุ้นละ : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 
          โดยแบง่ออกเป็น  
          หุ้นสามญั : 650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสบิล้านหุ้น) 
          หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมมี่- 

 ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสียง อนมุตัแิก้ไขเพิม่เตมิข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 87,569,731 เสียง ร้อยละ  99.94 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง ร้อยละ        0 
งดออกเสียง 11,000 เสียง ร้อยละ  00.01 
สรุปมตวิาระท่ี 3 เห็นด้วย   

  
วาระท่ี 4 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -ไมมี่-  
 
ปิดประชมุเวลา 10.35 น. 

 
 
      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชมุ 
                       (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 


