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วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2555 
 
เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีสง่มาด้วย   CD-ROM รายงานประจ าปี 2554 
 

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 23 กุมภาพนัธ์ 2555 ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3 เลขท่ี 99 
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอ่ไปนี ้                                           
            

วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2554 
   ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : ดเูอกสารแนบ 1 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี
1/2554 เม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2554 ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อยา่งถกูต้อง จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดงักลา่ว 

 วาระท่ี 2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
    ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
     2554 
 วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2554 
    ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดเูอกสารแนบ 2 

    ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
                                 ประจ าปี 2554 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีและผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการ  
                                 ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
 วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 
    ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : ดเูอกสารแนบ 3 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 โดย
จ่ายจากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม 2554 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.15 
บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 19.50 ล้านบาท  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 (อัตราเงินปันผลท่ีเสนอ
จ่ายคิดเป็นร้อยละ 191.96 ของก าไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล)  

 วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
    ข้อมูลประกอบการพิจารณา   : ดเูอกสารแนบ 4 

ความเหน็ของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด  (จ านวน 9 
ท่าน) ดงันัน้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน
ดงันี ้

   1. นายพยนต ์  ถาวรวงศ์        2. นายมนสั   หวงัธรรมนญู       3. นายก าจร   ช่ืนชูจิตต์ 
   คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียจึงได้ร่วมกนัพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งทัง้ 3
ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญ ทัง้เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ี
โปร่งใสและปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 
ข้างต้นเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง  

 



 
 วาระท่ี 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
    ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดเูอกสารแนบ 5 

    ความเหน็ของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 ดงันี ้                          
   1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ท่านละ     10,000 บาท / เดือน 
   2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ท่านละ     10,000 บาท / เดือน 
   3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  ท่านละ     10,000 บาท / เดือน 
   4. บ าเหน็จกรรมการบริษทั                       ท่านละ   200,000 บาท / ปี 
       รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,840,000 บาท    
 วาระท่ี 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 และก าหนดคา่ตอบแทน 

   ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : ดเูอกสารแนบ 6 

     ความเหน็ของคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อยา่งรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบญัชี 
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็น
ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 และก าหนดคา่ตอบแทน 930,000 บาทตอ่ปี ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไม่มีความ 
สมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

    วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2555 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวีธีปิดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 13 
มีนาคม 2555 ทัง้นีสิ้ทธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไมแ่น่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
 จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม  วนั  เวลา  และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีท่านจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ี
บริษัทฯ เสนอ (ดเูอกสารแนบ 8) หรือผู้ อ่ืนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดน าหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมานี ้พร้อมหลกัฐานแสดง
สิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม       
 
       ขอแสดงความนบัถือ 

                           
(นายมงคล   มงักรกนก) 
           กรรมการ 

 
เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2554 
  2. ข้อมลูส าคญัทางการเงิน  

3. รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล (ปี 2547 – ปัจจุบนั) 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 
     (ก) ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
     (ข) ข้อบงัคบับริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ  
5. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ  

  6. รายนามผู้สอบบญัชีและรายละเอียดคา่ตอบแทน 
  7. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้น 
  8. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเพ่ือรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  9. หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
                            10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  



   เอกสารแนบ 1 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัองัคารที่  26 เมษายน  2554 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2554 

วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3 
เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................................................................... 
 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 
  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายมงคล มงักรกนก   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
  3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
  4. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายพยนต ์ ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายมนสั หวงัธรรมนูญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายบุญน า บุญน าทรัพย์  กรรมการ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ 
  1. นายก าจร ช่ืนชูจิตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 
  1. นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัด์ิ เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นางเทวิกา ภู่ประเสริฐ  หวัหน้าสว่นบญัชี 

 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 
  1.  นางสิรินารถ   ค าบุตรดี   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต  
 
 เจ้าหน้าท่ีกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงให้ทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนจะ
ใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้น ซึ่งบตัรลงคะแนนจะมีสีต่างกัน โดย สีฟ้า ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1, วาระท่ี 3  และ
วาระท่ี 4 สีเหลือง ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5 สีเขียว ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6  และ วาระท่ี 7 สีขาว ใช้
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) และขอให้ผู้ ถือหุ้นเขียนช่ือ จ านวนหุ้น และลงลายมือช่ือ ในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน  
 

การออกเสียงลงคะแนน 
1. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่า 
กนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

1.2 ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
นัน้ โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 

2. การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมกลา่วเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน จ านวน 46,521,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.79 และรับมอบฉนัทะ 18 ท่าน จ านวน 37,269,856 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 28.67 รวมผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 36 ท่าน จ านวน 83,791,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.45 ซึง่ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  



 
และมอบหมายให้ นายมงคล  มงักรกนก ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ท่าน จ านวน 153,620 หุ้ น และรับมอบฉันทะ  4 ท่าน จ านวน 4,848,700 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 48 ท่าน 
จ านวน 88,793,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.30) 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2553 

นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2553 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ท่ีประชุมพิจารณาและได้ลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2553 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

 เห็นด้วย  80,618,866 เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย                     -   เสียง  
 งดออกเสียง             -  เสียง 
 สรุปมติวาระท่ี 1      เห็นด้วย 

 
วาระท่ี 2   คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มีปริมาณขายทัง้สิน้ 112,112 ตนั คิดเป็น
เงินทัง้สิน้ 1,811 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เม่ือเทียบปี 2552 ซึง่มีปริมาณขายจ านวน 104,655 ตนั คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 1,372 ล้านบาท เน่ืองจากราคาขาย
เพ่ิมสงูขึน้จากปีก่อน โดยมีราคาขายเฉล่ีย 16,152 บาท/ตนั ในปี 2553 และ 13,113 บาท/ตนั ในปี 2552นอกจากนีบ้ริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้า
ให้กบัการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ปี 2553 จ านวน 17.26 ล้านบาท มากกว่าปี 2552 ซึง่มีจ านวน 14.79 ล้านบาท  

กลา่วโดยสรุปผลก าไรท่ีเพ่ิมขึน้มีสาเหตุหลกัมาจาก 
1. ปริมาณขายสินค้าเพ่ิมขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉล่ียเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 7.13 โดยเฉพาะสินค้าสง่ออกตา่ง 
 ประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.67  
2. ราคาขายสินค้าเพ่ิมขึน้จากปีก่อนมาก คิดเป็นร้อยละ 23 ส าหรับการขายสินค้าในประเทศ และร้อยละ 30 ส าหรับการ 
 ขายสินค้าตา่งประเทศ 
3. รายได้จากการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้อยา่งเพียงพอและยงัสามารถสง่กระแส 
 ไฟฟ้าสว่นท่ีเหลือจากการใช้งานให้แก่การไฟฟ้าสว่นภูมิภาคตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในปริมาณท่ีมากกว่าปีก่อน 

 ร้อยละ 23.21 
4.  ดอกเบีย้จ่ายลดลงอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ มีการจ่ายช าระหนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง ซึง่จะหมดภาระผกูพนัในการช าระหนีท้ัง้หมดในปี    
         2555 

 ราคาขายสินค้าปรับสงูขึน้ในปี 2553 เน่ืองมาจากราคาวตัถดุิบหลกัปรับสงูขึน้ ดงันี ้
                    ปี 2552          ปี 2553 
ราคาเศษกระดาษ-ในประเทศ                  3,350-5,730 บาท/ตนั    6,500-8,000 บาท/ตนั  
ราคาเศษกระดาษ-ตา่งประเทศ   3,700-6,000 บาท/ตนั   7,000-8,000 บาท/ตนั  
ราคาแป้งมนั          7-9 บาท/กิโลกรัม                     11-17 บาท/กิโลกรัม  
 
ส าหรับถ่านหิน ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของโรงไฟฟ้า เน่ืองจากในปี 2551 ถ่านหินมีราคาสูงมาก ประมาณ 2,600-3,000 บาทต่อตนั และ

ลดลงเล็กน้อยในปี 2552 ดงันัน้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายถ่านหินกบัผู้ขายเป็นรายปี จึงท าให้สามารถซือ้ถ่านหินได้ในราคาต ่าลง 
บริษัทฯ จึงสามารถลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าลงได้ 

นายอ านาจ  ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ได้สอบถามเก่ียวกบัปริมาณการขายกระดาษ
ในปี 2553 เม่ือเทียบกบัปริมาณการผลิตแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้ จัดการชีแ้จงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณขายเ กินกว่าก าลังการผลิตอยู่
มากกว่าร้อยละ 10 บริษัทฯ ไมส่ามารถผลิตสินค้าได้ทนัตอ่ความต้องการของลกูค้า เน่ืองจากมีเคร่ืองจกัรเพียงเคร่ืองเดียว จึงต้องใช้วิธีซือ้สินค้า
มาจากผู้ขายรายอ่ืน เพ่ือน าสง่ลกูค้าตอ่ไป 



 
ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยายก าลงัการผลิตหรือไมแ่ละแนวโน้มท่ีบริษัทญ่ีปุ่ นจะมาถือหุ้นในบริษัทฯ มี

ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการชีแ้จงว่า คณะกรรมการมีมติท่ีจะขยายก าลงัการผลิตซึ่งอยู่ระหว่าง

การศกึษาการจดัการลงทุน และขณะนีอ้ยูใ่นช่วงของการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
3-4 เดือนข้างหน้า ส่วนทางด้านบริษัทญ่ีปุ่ นได้ให้ความสนใจในการลงทุนกับบริษัทฯ เป็นอย่างมากและมีการนัดเจรจากันในช่วงต้นปี แต่
เน่ืองจากติดภารกิจและเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติจึงต้องเล่ือนออกไปก่อน การท่ีบริษัทญ่ีปุ่ นเข้ามาร่วมลงทุนมีผลดีในด้านเทคโนโลยีและบริษัท
ญ่ีปุ่ นมีโรงงานผลิตกลอ่งกระดาษท่ีประเทศเวียดนามซึง่ท าให้สามารถดงึลูกค้าให้มาซือ้สินค้ากับบริษัทฯ ได้มากขึน้ ถึงแม้ว่าบริษัทญ่ีปุ่ นจะไม่
มาร่วมลงทุนกบับริษัทฯ ก็ไมส่ง่ผลกระทบแตอ่ยา่งใดและบริษัทฯ จะยงัคงขยายก าลงัการผลิตตอ่ไป 

นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะขยายก าลงัการผลิต เพราะหาก
เคร่ืองจกัรตวัใดตวัหนึ่งมีปัญหาก็จะยงัคงสามารถผลิตสินค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง นอกจากนีย้งัสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายและปริมาณมาก
ขึน้ ซึง่ทัง้นีก้ารจดัหาเคร่ืองจกัรตวัใหมจ่ะค านึงถึงความคุ้มคา่ การประหยดัพลงังาน และการประหยดัแรงงานไปพร้อมกนั 

นายอ านาจ  ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ได้สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบังบประมาณในการลงทุน 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ กลา่วว่างบประมาณท่ีตัง้ไว้ประมาณ 40–45 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะ
สามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตจาก 300 ตนั/วนั (ในปัจจุบนั) เพิ่มขึน้อีกประมาณ 500 ตนั/วนั ซึง่คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างหนึ่งปีถึงหนึ่งปีคร่ึง 
โดยจะเป็นการลงทุนในสว่นของเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม และระบบบ าบดัน า้เสีย 
 ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2553        

 
วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2553 
  นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดลุ และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 
2553 ท่ีได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบไมมี่เง่ือนไขและผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว  
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดลุและ 
งบก าไรขาดทุนประจ าปี 2553 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 เห็นด้วย  80,618,866 เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย               -   เสียง 
 งดออกเสียง                  -    เสียง 
 สรุปมติวาระท่ี 3      เห็นด้วย 
 
วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2553 
 นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2553 
เป็นจ านวนเงิน 67.23 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 52 ล้านบาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 
32.50 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2553 คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ 19.50 ล้านบาท จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ 
 ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้จัดสรรก าไร 
และจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 เห็นด้วย    80,618,866 เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย                   -     เสียง 
 งดออกเสียง             -     เสียง 
 สรุปมติวาระท่ี 4       เห็นด้วย 
 
 
 



 
วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 นายมงคล มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่าตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแตล่ะปี กรรมการ
จะต้องออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึง่ออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตัง้ใหมไ่ด้ ปัจจุบนักรรมการบริษัท มี
จ านวน 9 ท่าน ดงันัน้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ 
                 1.  นายบุญน า บุญน าทรัพย ์          กรรมการ 
       2.  นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมการ 
       3.  นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระ 
 ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการท่ีผ่านมา มีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งใหมอี่กวาระหนึ่ง 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด 
จ านวน 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

       เห็นด้วย  80,608,866 เสียง  
       ไมเ่ห็นด้วย             6,000 เสียง  
       งดออกเสียง           10,000 เสียง 
       สรุปมติวาระท่ี 5        เห็นด้วย 

 
วาระท่ี 6   พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 

 นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ส าหรับค่าตอบแทนนัน้คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2554 ดงันี ้
  1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   ท่านละ    10,000 บาท/เดือน 
  2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน  ท่านละ    10,000 บาท/เดือน 
  3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 4 ท่าน  ท่านละ    10,000 บาท/เดือน 
          4. บ าเหน็จกรรมการบริษัท   ท่านละ  200,000 บาท/ปี 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,840,000 บาท  
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ส าหรับปี 2554 ตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 เห็นด้วย  74,088,866 เสียง 

       ไมเ่ห็นด้วย           6,000 เสียง  
 งดออกเสียง    6,530,000      เสียง 
 สรุปมติวาระท่ี 6                เห็นด้วย 
 
วาระท่ี 7   พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2554 และก าหนดคา่ตอบแทน 

 นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจ ารณาแต่งตัง้ นาง
สวิุมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 
แห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ไ ด้ เป็นผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2554 และก าหนดคา่ตอบแทนรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 900,000 บาท/ปี  

-  คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจ านวนเงิน  600,000 บาท      
-  คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท/ไตรมาส 
 
 
 



 
 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไมมี่ความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานท่ีผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มี
ความเห็นว่ามีคณุภาพ สามารถท าการตรวจสอบและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 2 ท่านเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเ สียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2554 และก าหนดคา่ตอบแทนตามท่ีเสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 เห็นด้วย  74,094,866 เสียง 
 ไมเ่ห็นด้วย           -  เสียง 
 งดออกเสียง    6,530,000 เสียง 
 สรุปมติวาระท่ี 7       เห็นด้วย 
 
วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองใดตอ่ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีก ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีสละ
เวลามาประชุม และปิดการประชุม 
  
 ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชุม 
                       (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 2 
 

ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 3 : พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2554 
 

   

       ข้อมูลส าคัญทางการเงิน    หน่วย : ล้านบาท  

        ฐานะทางการเงนิ 2554 2553 2552  

 สนิทรัพย์หมนุเวียน   693.47 779.43 702.11  

 สนิทรัพย์รวม   1,542.73 1,766.82 1,827.15  

 หนีส้นิหมนุเวียน 302.23 394.41 342.33  

 หนีส้นิรวม   311.94 517.94 596.76  

 รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 1,230.79 1,248.88 1,230.39  

        ผลการด าเนินงาน       

 รายได้จากการขาย   1,730.10 1,810.82 1,372.33  

 ต้นทนุขาย   1,630.10 1,641.44 1,282.08  

 ก าไรขัน้ต้น   100.00 169.38 90.26  

 รายได้อ่ืน 19.99 24.89 19.29  

 คา่ใช้จ่ายในการด าเนินงาน   61.25 59.64 56.14  

 ต้นทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้จ่าย)  12.23 19.97 26.94  

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ  10.16 67.23 4.46  

        อัตราส่วนทางการเงนิ      

 จ านวนหุ้นถวัเฉล่ีย (หุ้น)   130,000,000 130,000,000 130,000,000  

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท)   0.08 0.52 0.03  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า)   2.29 1.98 2.05  

 หนีส้นิรวมตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)   0.25 0.41 0.49  

 มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)   9.47 9.61 9.46  

 มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท)   5.00 5.00 5.00  

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่รายได้รวม (%)   0.58 3.66 0.32  

 อตัราผลตอบแทนตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 0.83 5.38 0.36  

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 0.66 3.81 0.24  

      
 
 
 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 4 : พจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 

 
ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 
หมายเหต ุ  * เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2547 
                ** เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2553 
               
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีความจ าเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี ้
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯ  อย่างมนียัส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล าดบั
ที่ 

ปี 
งบการเงนิ 

จ านวนหุ้น
ทัง้หมด 

ก าไร(ขาดทุน)
สุทธิประจ าปี 

เงนิปันผล 
(บาท/หุ้น) 

จ านวนเงนิ 
ที่จ่ายปันผล 

(บาท) 

ร้อยละของ 
ก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 

วัน เดอืน ปี 
ที่จ่าย   

เงนิปันผล 

การจ่ายเงนิปัน 

ผลเป็นไปตาม 

นโยบายบริษัทฯ 

1 2547 130,000,000 131,509,865.12 0.50 65,000,000 49.43 

จา่ย 32.50 ล้านบาท 
วันท่ี 29/12/2547 * 

ไม่เป็น จา่ย 32.50 ล้านบาท  

วันท่ี  25/4/2548 

2 2548 130,000,000 24,058,860.46 0.10 13,000,000 54.03 15/5/2549 เป็น 

3 2549 130,000,000 48,540,233.38 0.20 26,000,000 53.56 25/5/2550 เป็น 

4 2550 130,000,000 835,297.50 0.05 6,500,000 778.17 22/5/2551 เป็น 

5 2551 130,000,000 (34,273,913.38) งดจ่าย - - - เป็น 

6 2552 130,000,000 4,459,205.61 0.125 16,250,000 364.41 26/5/2553 เป็น 

7 2553 130,000,000 67,231,874.35 0.40 52,000,000 77.34 

จา่ย 32.50 ล้านบาท 

เป็น 
วันท่ี 9/9/2553 ** 

จา่ย 19.50 ล้านบาท 

วันท่ี 25/5/2554  

8 2554 
(ปีที่เสนอ) 

130,000,000 10,158,471.12 0.15 19,500,000 
 

191.96 25/5/2555 
 

เป็น 



เอกสารแนบ 4  
(ก) 

                 

ช่ือ    : นายพยนต์  ถาวรวงศ์         1 
อาย ุ    : 76 ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
วุฒิการศกึษา   : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 23/2004 (พ.ค. 2547)  
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย     
สดัสว่นการถือหุ้น    : ไมมี่ 
ต าแหน่งปัจจุบนั    : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 8 ปี 
ประสบการณ์การท างาน  
     - บริษัทจดทะเบียน  : - 
     - กิจการท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน :      กรรมการผู้จดัการ บริษัท วงัขนายเปเปอร์ จ ากดั 
     กรรมการผู้จดัการ บริษัท อารีย์กิจเกษตร จ ากดั 
     - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ 
       ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
การเข้าประชุม   : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้ 
     มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้ 

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                          
ช่ือ    : นายมนสั  หวงัธรรมนญู         2 
อาย ุ    : 58 ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
วุฒิการศกึษา   : ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 13/2004 (พ.ค. 2547) 
     สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้น    : ร้อยละ 0.06 
ต าแหน่งปัจจุบนั    : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 8 ปี 
ประสบการณ์การท างาน  
     - บริษัทจดทะเบียน  : -   
      - กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน        :      - 
      - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ 
        ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่   
การเข้าประชุม   : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้ 
    : มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้ 
 
 

ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 



 
                

ช่ือ    : นายก าจร ช่ืนชูจิตต์                                                     3 
อาย ุ    : 56 ปี 
สญัชาต ิ    : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 
วุฒิการศกึษา    : POST GRADUATED DIPLOMA MANAGEMENT STUDIES, 

     UNIVERSITY OF BRIGHTON, UK 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 23/2004 (พ.ค. 2547) 
           สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
สดัสว่นการถือหุ้น    : ร้อยละ 0.43 
ต าแหน่งปัจจุบนั    : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 8 ปี 
ประสบการณ์การท างาน  
     - บริษัทจดทะเบียน  : กรรมการบริหารบริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากดั (มหาชน) 
     ผู้จดัการฝ่ายขายบริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากดั (มหาชน) 
     - กิจการท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน :      กรรมการบริหารบริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากดั 
     - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความ 
       ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 
การเข้าประชุม   : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้ 
     มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 3 ครัง้ 
 
 
 นิยามกรรมการอิสระ 
 “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถท าหน้าท่ีคุ้มครองผลประโยชน์
ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้อยา่งเท่าเทียมกนัและไมท่ าหน้าท่ีจดัการของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหรือท าให้มีข้อจ ากัดในการแสดง
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิ (ซึง่เท่ากบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้ มีอ านาจ

ควบคมุ/ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คูส่มรส
ของบุตรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทฯ 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้
ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระได้ 
 
 



เอกสารแนบ 4 
(ข) 

ข้อบังคับบริษัท 
 

หมวดที่ 3 
 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 15.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อยห้าคน และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

 

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 16.  ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี
หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 17.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนัน้ ให้จบัฉลากกันว่าผู้ ใดจะเป็น
ผู้ออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ ๆ  อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่
ได้ 
 

ข้อ 18.  กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อ่ืน ๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นีไ้มว่่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณา
เป็นคราว ๆ ไป หรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวัสดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 
 

ความในวรรคหนึ่งไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 
 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
(4) ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

 

ข้อ 20.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัทและการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว 
 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 
 
 



 
ข้อ 21.  ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบตัิ

และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน 
 

ข้อ 22.  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
 

ข้อ 23.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จดัการ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจาณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และ
นอกจากนี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งใดอยา่งหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 

ข้อ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม 
 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีทัง้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้ าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
 

การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง กรรมการคนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 

ข้อ 25.  คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ 
 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการ
ไมน้่อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแตใ่นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่านัน้ก็ได้ 

 

อยา่งไรก็ดีกรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้
ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือในจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะ
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท 
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยไมก่ระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อยา่งอ่ืนในฐานะท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 
 

คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดงักลา่วมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ก็ได้ 
 

ข้อ 27.  กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง 



เอกสารแนบ 5 
ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 6 : พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 

 
     

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการตัง้แต่ปี 2551 – ปัจจุบัน มีดังนี ้
 

 
ประเภทค่าตอบแทน 

 

 
ปี 2551 

 
ปี 2552 

 
ปี  2553 

 
ปี 2554 

ปี 2555 
(ปีที่เสนอ) 

 

คณะกรรมการบริษัท  
 

 

(รายเดือน/ท่าน) 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
 

 

(รายเดือน/ท่าน) 
 

 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 

 

คณะกรรมการบริหาร   
 

 

(รายเดือน/ท่าน) 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 

 

บ าเหน็จกรรมการบริษัท  
 

 

(รายปี/ท่าน) 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

200,000 
 

200,000 

 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
 

 

3,160,000 
 

2,960,000 * 
 

2,940,000 
 

3,840,000 
 

3,840,000 

 
    หมายเหตุ  * เน่ืองจาก ดร.ประภา วิริยประไพกิจ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการเมื่อวนัที่ 9 มีนาคม 2552 ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการบริษัท 
    2 เดือน คิดเป็นเงิน 20,000 บาท และเน่ืองจากกรรมการที่มีอยู่เพียงพอเหมาะสมดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ลงมติงดการสรรหากรรมการคนใหม่แทนกรรมการ 
    คนเดิมที่ลาออก จงึมีกรรมการบริษัท ทัง้สิน้ 9 ท่าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 6 
 

ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 7 : พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมการเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

 
รายนาม เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

นางสวุมิล  กฤตยาเกียรณ์ 2982 4 ปี 
นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 5599 - 

 
 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ 
 
ก าหนดคา่ตอบแทน รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 930,000 บาท/ปี ซึ่งประกอบด้วย 
 1. คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เป็นจ านวนเงิน 600,000 บาท 
 2. คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นจ านวนเงิน  110,000 บาท/ไตรมาส  
 

 ส าหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตลอดระยะเวลา 6 ปี มีดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเภทค่าบริการ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
2555 

(ปีที่เสนอ) 
 คา่บริการสอบบญัชีประจ าปี  530,000 530,000 550,000 550,000 550,000 600,000 600,000 
 คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาส 95,000 95,000 100,000 100,000 100,000 100,000 110,000 

รวม (บาท) 815,000 815,000 850,000 850,000 850,000 900,000 930,000 
  

 
ทัง้นีบ้ริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ไม่มี

ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ  ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัหิน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแตอ่ย่างใด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 7 
ข้อบังคับบริษัท 

 
หมวดที่ 4 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีทางบญัชี

ของบริษัท 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้
ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือ กันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดงักล่าวนัน้ ใน
กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 29.  ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมท่ีระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ

เร่ืองท่ีจะเสนอตอ่ท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกว่าเจ็ด
วนัก่อนวนัประชุมและให้โฆษณาหนงัสือนดัประชุมดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชุมไมน้่อยกว่าสามวนั 

 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 
ข้อ 30.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบ

ฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม 
 
ข้อ 31.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นมาประชุมไมน้่อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชุมลว่งเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม

ตามท่ีก าหนด หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็น
การประชุม เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชุมใหม ่และให้สง่หนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุม หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งซึง่ได้เข้าร่วมประชุมขึน้เป็นประธาน 

 
ข้อ 32.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 
 
 



 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ  และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้

ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
 
มติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ 
       ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ 
       ออกเสียงลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน  
 (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมาย      
      ให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะ 
      แบง่ก าไรขาดทุนกนั 

 (ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
 (จ)  การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
 (ฉ)  การควบหรือเลิกกิจการ 
 
ข้อ 33.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
 (2)  พิจารณาอนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท 
 (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 
 (6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (7)  กิจการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 8 
 

 

รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระ 
 ที่บริษัทเสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 

1. นายพยนต์  ถาวรวงศ์  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ    : 76 ปี 
ท่ีอยู่ตดิตอ่    : บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

     113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

สว่นได้เสียในวาระการประชมุ  :  วาระท่ี 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทน 
                                                                กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
2. นายมนสั  หวงัธรรมนญู  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ    : 58 ปี 
ท่ีอยู่ตดิตอ่    : บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

      113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 
   เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

สว่นได้เสียในวาระการประชมุ  :  วาระท่ี 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทน 
                                                                กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
3. นายก าจร  ช่ืนชจูิตต์  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ    : 56 ปี 
ท่ีอยู่ตดิตอ่    : บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

     113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 
    เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

สว่นได้เสียในวาระการประชมุ : วาระท่ี 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทน 
                                                                กรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



เอกสารแนบ 9 
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
................................................................................................ 

 

                                     เขียนท่ี.................................................................... 
       วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ....................... 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญัชาต.ิ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..............................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั.........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...... .......................................เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั........................... ..................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

     (1)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..............................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

     (2).......................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..................................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

        (3)......................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..................................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์...................................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปีครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมน่ีิ ชัน้ 3   
เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสติ แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
     กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

      ลงช่ือ.........................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
              (……………………………………….................)  
      ลงช่ือ.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….................) 
      ลงช่ือ.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….................) 

ลงช่ือ.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….................) 
หมายเหต ุ ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
 
 

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 



             
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 
............................................................................................................... 

  เขียนที่..................................................................... 
       วนัที่................เดือน...................................พ.ศ.......................... 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญัชาติ.................................................. 
อยู่บ้านเลขที่................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั.......................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ....................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

     (1).......................................................................................................................................อาย.ุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 

     (2).......................................................................................................................................อาย.ุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 

        (3)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือ่เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2555 
ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3   เลขที่ 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

(1) วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2554 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
    วาระที่ 2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 3   พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2554 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   วาระที่ 4    พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร และจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2554 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 



 
วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทน 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   - พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
      - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  (2) วาระที่ 5     พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
              การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
                                                                  ชื่อกรรมการ : นายพยนต์  ถาวรวงศ ์

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง                                      
     ชื่อกรรมการ : นายมนัส  หวงัธรรมนญู 
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ : นายก าจร  ชื่นชจูิตต ์
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถอืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ทีป่ระชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใด   นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามทีข้่าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ.............................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                                                                                         (........................................................................ ...) 

ลงชื่อ.............................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (....................................................................... ....) 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             (..................................................................... ......) 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (............................................................................) 

หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับ 
    มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ 
    แบบ ข. ตามแนบ 

 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 
 ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2555 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3  เลขที่  99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นด้วย 

……………………………………………………………………… 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ) 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 



 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
............................................... 

  เขียนท่ี.................................................................... 
       วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ....................... 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญัชาต.ิ................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั............................................................................................. 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................. .เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................ ..................เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

     (1)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง.........................................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

     (2).......................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง..........................................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

        (3)......................................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี  
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง.........................................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์...................................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัพฤหสับดท่ีี 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมน่ีิ ชัน้ 3   
เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสติ แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
       มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงได้ 
       มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามญั.....................................หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
    หุ้นบริุมสทิธิ..................................หุ้ น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด......................................เสียง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี  ้

(1) วาระท่ี 1     พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัองัคาร 
ท่ี 26 เมษายน 2554 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย..............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 



 
    วาระท่ี 2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 3     พจิารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2554 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 4     พจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2554 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 6     พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
            เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

วาระท่ี 7     พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 และก าหนดค่าตอบแทน 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
           - พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2555 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
              - พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทน 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 8     พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
  (2) วาระท่ี 5    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

        การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

           การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ : นายพยนต์  ถาวรวงศ์ 
 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

     ช่ือกรรมการ : นายมนัส  หวงัธรรมนญู 
 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

    ช่ือกรรมการ : นายก าจร  ช่ืนชจูิตต์ 
 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 



           
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนน

เสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 (6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิม่เติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือ
มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

ลงช่ือ.........................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
         (.......................................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
        (.......................................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (........................................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
        (.......................................................................) 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน  
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก 
     จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ  
     หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  
  
 ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2555 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมริาเคลิ 
 แกรนด์ คอนเวนชัน่  ห้องเจมน่ีิ ชัน้ 3 เลขท่ี  99 ถนนวภิาวดีรังสติ แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปใน 
วนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย  
 

……………………………………………………………………… 
 
 วาระท่ี         เร่ือง......................................................................... ................................. 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง..........................................................................................................  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 
 
 
 

  
 



 
วาระท่ี __    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ (ตอ่) 
  ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................. ... 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ....................................................................................................  

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 
 
 
  
 



  

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  
  - บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

  - หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

    ตา่งประเทศ)  ของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

  ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

  - ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดนิทาง (กรณีเป็นชาว 

     ตา่งประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

  - ส าเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนงัสือรับรองนิตบิคุคล (กรณีเป็นนิตบิคุคลจดทะเบียน 

  ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเตมิ ดังนี ้
 - หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 - หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
 
หมายเหตุ  

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานมายงั 
บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709  เพ่ือตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 
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โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 

 


