
                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที ่1/2556 
 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วันท่ี 18 มีนาคม 2556 

 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป คร้ังท่ี 1/2556 

 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน) 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย   CD-ROM รายงานประจําป 2555 

 

โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันอังคารท่ี 26 กุมภาพันธ 2556 ไดมีมติใหกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป คร้ังท่ี 1/2556 ในวันพุธท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หองเมจิก 1 ชั้น 1 เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี                                            

           

วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2555 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555 

   ขอมูลประกอบการพิจารณา  : ดูเอกสารแนบ 1 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี1/2555 

เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงาน

การประชุมดังกลาว 

 วาระท่ี 2     คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 

    ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถอืหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 

     2555 

 วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 

    ขอมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2 
    ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 ซึ่งไดผานการ 

                                 ตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบญัชีและผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอยแลว 

 วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2555 

    ขอมูลประกอบการพิจารณา  : ดูเอกสารแนบ 3 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2555 โดยจาย

จากผลการดําเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม 2555 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เปนเงินท้ังสิ้น 78 ลาน

บาท (ซึ่งไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 0.20 บาท เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2555 เปนเงินท้ังสิ้น 26 ลานบาท) 

คงเหลือจายเงินปลผล ในอัตราหุนละ 0.40 บาท เปนเงินท้ังสิ้น 52 ลานบาท กําหนดจายเงินปนผล วันท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

(อัตราเงินปนผลท่ีเสนอจายคิดเปนรอยละ 88.43 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายจายเงินปนผล)  

 วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

    ขอมูลประกอบการพิจารณา   : ดูเอกสารแนบ 4 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตาม

วาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป หมุนเวียนในอัตราหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด (จํานวน 9 ทาน) ดังน้ัน

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังน้ี จึงมีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทานดังนี้ 

   1. ดร.ชิน   ชินเศรษฐวงศ               2. นายมงคล   มังกรกนก              3. นางรัตนา   สทุธิพงษชัย 

   คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียจึงไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงท้ัง 3 ทาน 

เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญ ท้ังเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ีโปรงใสและ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผานมาไดเปนอยางดี จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังบุคคลท้ัง 3 ขางตนเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง  

 

 



 วาระท่ี 6     พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

    ขอมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 5 
    ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถอืหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ดังน้ี                           

   1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ทานละ     10,000 บาท / เดือน 

   2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ทานละ     10,000 บาท / เดือน 

   3. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  ทานละ     10,000 บาท / เดือน 

   4. บําเหน็จกรรมการบริษัท                       ทานละ   200,000 บาท / ป 

        รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,840,000 บาท    

 วาระท่ี 7     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชปีระจําป 2556 และกําหนดคาตอบแทน 

   ขอมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 6 
  ความเห็นของคณะกรรมการ : ดวยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยาง 

  รอบคอบแลว จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล 

   จํากัด ดังน้ี 

1. นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   3104 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   5599 

3. นายวิสุทธิ์  เพชรพาณิชกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   7309 

โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนด

คาตอบแทน 930,000 บาท/ป ท้ังน้ีผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

    วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2556 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมี

สิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 14 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 15 มีนาคม 

2556 ท้ังน้ีสิทธิในการรับเงินปนผลยังมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

 จึงขอเรียนเชิญทานโปรดเขารวมประชุมตาม  วัน  เวลา  และสถานที่ดังกลาวขางตน ในกรณีท่ีทานจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระท่ีบริษัท

ฯ เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผูอื่นเพ่ือเขารวมประชุมและลงมติแทน ขอไดโปรดนําหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมานี้ พรอมหลักฐานแสดงสิทธิการเขา

รวมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนกอนเร่ิมการประชุม       

       ขอแสดงความนับถือ 

                           
(นายมงคล   มังกรกนก) 

           กรรมการ 
เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 

  2. ขอมูลสําคัญทางการเงิน  

3. รายละเอียดการจายเงินปนผล (ป 2547 – ปจจุบัน) 

4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

     (ก) ขอมูลเก่ียวกับกรรมการที่เสนอใหไดรับการเลือกต้ังแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

     (ข) ขอบังคับบริษัทหมวดวาดวยคณะกรรมการ  

5. ขอมูลคาตอบแทนกรรมการ  

  6. รายนามผูสอบบัญชีและรายละเอียดคาตอบแทน 

  7. ขอบังคับของบริษัทที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

  8. รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

  9. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเขารวมประชุม 

               10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน     



เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  26 เมษายน  2555 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2555 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน่ หองเจมิน่ี ชั้น 3 

เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................................................................... 
 กรรมการบริษัท ที่เขารวมประชุม จํานวน 7 ทาน คือ 
  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ  ประธานกรรมการ 

  2. นายมงคล มังกรกนก   กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

  3. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

  4. นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  5. นายมนัส หวังธรรมนูญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  6. นายกําจร ชื่นชูจิตต   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นายบุญนํา บุญนําทรัพย  กรรมการ 

กรรมการบริษัท ที่ไมไดเขารวมประชุม จํานวน 2 ทาน คือ 
  1. นายพยนต ถาวรวงศ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  2. นางรัตนา สุทธิพงษชัย  กรรมการ 

 ฝายบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม จํานวน 3 ทาน คือ 
  1. นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ  ผูจัดการฝายบริหาร 

  2. นายจิราศักด์ิ เดนเกรียงไกร  ผูจัดการฝายการตลาด 

  3. นางเทวิกา ภูประเสริฐ  หัวหนาสวนบัญชี 

 ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ที่เขารวมประชุม จํานวน 1 ทาน คือ 
  1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

 เจาหนาท่ีกลาวตอนรับผูถือหุนและชี้แจงใหทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  

การออกเสียงลงคะแนน 

1. สําหรับการออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหน่ึงหุนมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ใหประกอบดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปน้ี  

1.1 ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานใน

ท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ก็ใหดําเนินการเปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดย

ประธานจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกลาว 

2. การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระใหนับหุนหน่ึงหุนมีเสยีงหน่ึงเสยีง 

การออกเสียงลงคะแนนจะใชบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกใหผูถือหุน ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 สวนดังน้ี  

สวนท่ี 1 - สีฟา  ใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1, 3, 4  

สวนท่ี 2 - สีเหลือง  ใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5  

สวนท่ี 3 - สีเขียว  ใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6, 7  

สวนท่ี 4 - สีขาว  ใชสําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถามี)  

และขอใหผูถือหุนเขียนชื่อ, จํานวนหุน และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนใหครบถวน 

 

 



 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม และแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 15 ทาน จํานวน 35,432,020 หุน คิดเปนรอยละ 27.25 และรับมอบฉันทะ 26 ทาน จํานวน 53,740,346 หุน คิดเปนรอยละ 41.34 

รวมผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 41 ทาน จํานวน 89,172,366 หุน คิดเปนรอยละ 68.59 ซึ่งถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ และมอบหมาย

ให นายมงคล  มังกรกนก ทําหนาท่ีดําเนินการประชุม (ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมเติม โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย

ตนเอง 1 ทาน จํานวน 100 หุน และรับมอบฉันทะ 1 ทาน จํานวน 84,000 หุน รวมผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 43 ทาน จํานวน 89,256,466 หุน คิดเปน

รอยละ 68.66) 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 1/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2554 

นายมงคล  มังกรกนก กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ัง

ท่ี 1/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2554 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมและไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ แลว 

ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป คร้ังท่ี 1/2554 ดังกลาว โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี  

 เห็นดวย  89,159,366 เสียง 

 ไมเห็นดวย                    -   เสียง  

 งดออกเสียง            -  เสียง 

 สรุปมติวาระท่ี 1      เห็นดวย 

วาระท่ี 2  คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 

นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา ในป 2554 บริษัทฯ มีปริมาณขายท้ังสิ้น 104,113 ตัน คิดเปนเงิน

ท้ังสิ้น 1,730 ลานบาท ลดลงจากป 2553 ซึ่งมีปริมาณขายจํานวน 112,113 ตัน คิดเปนเงินท้ังสิ้น 1,811 ลานบาท โดยมีราคาขายเฉลี่ย 16,617 

บาท/ตัน ในป 2554 และ 16,152 บาท/ตัน ในป 2553 นอกจากน้ีบริษัทฯ มียอดขายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในป 2554 จํานวน 16.37 ลาน

บาท ลดลงจากป 2553 ซึ่งมีจํานวน 17.26 ลานบาท  

ในป 2554 ปญหาหลักท่ีพบคือ สถานการณนํ้าทวมใหญซึ่งเกิดขึ้นชวงปลายไตรมาสท่ี 3 ถึงไตรมาสท่ี 4 ขณะนั้นลูกคาของบริษัทฯ ไดรับ

ผลกระทบมากพอสมควร ทําใหมียอดการสั่งซื้อสินคาลดนอยลง บริษัทฯ ไดลดกําลังการผลิตและทําการซอมแซมหมอไอนํ้า (Boiler) ซึ่งเปนการซอม

ใหญประจําป จึงสงผลใหตนทุนการผลิตตอหนวยสูงขึ้น อีกท้ังในป 2554 ราคาวัตถุดิบเพ่ิมสูงขึ้นมากพอสมควรเมื่อเทียบกับปกอน ทั้งตนทุนเศษ

กระดาษในและตางประเทศ, สารเคมี และถานหิน ในขณะท่ีราคาขายกระดาษสามารถขยับขึ้นไดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

ดานดอกเบี้ยเงินกู ในป 2554 จํานวน 12.23 ลานบาท ลดลงจากป 2553 ซึ่งมีจํานวน 19.97 ลานบาท โดยเงินตนคงเหลือ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2554 จํานวน 123.50 ลานบาท จะชําระหมดภายในเดือนธันวาคม 2555 

 นายอํานาจ  ลอเจริญรุงโรจน ผูรับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ไดสอบวา บริษัทฯ มีนโยบายเพ่ิมสัดสวนการขาย

ตางประเทศหรือไม เพ่ือเปนการกระจายความเส่ียงจากสถานการณภายในประเทศที่เกิดขึ้น 

 นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ ชี้แจงวา บริษัทฯ เนนการขายตลาดในประเทศเปนหลักเน่ืองจากราคาขายในประเทศดีกวาการสงออก ในป 

2555 บริษัทฯ จะพยายามสงออกสินคามากขึ้น แตท้ังน้ีขึ้นอยูกับราคาขายเปนหลัก พรอมแสดงความเห็นดวยกับขอเสนอแนะดังกลาว 

 นายอํานาจ  ลอเจริญรุงโรจน สอบถามถึงตนทุนราคาเศษกระดาษตางประเทศท่ีสูงกวาราคาเศษกระดาษในประเทศ แตเหตุใดราคาขาย

สินคาตางประเทศจึงตํ่ากวาราคาขายสินคาในประเทศ และบริษัทฯ มีกลุมเปาหมายลูกคาตางประเทศในภูมิภาคใดเปนพิเศษหรือไม 

 นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ ชี้แจงวา โดยปกติโรงงานกระดาษทุกโรงงานตองพยายามเดินเคร่ืองผลิตกระดาษใหเต็มประสิทธิภาพ หากขาย

ในประเทศไมหมดก็จะพยายามผลักดันสินคาไปขายยังตางประเทศ ซึ่งในตลาดตางประเทศมีการแขงขันสูงมาก ผูผลิตท่ีมีกําลังการผลิตสูงและมี

สินคาเหลือมาก ก็อาจลดราคาขายลงในราคาท่ีถูกกวาคูแขง สงผลใหราคาขายตางประเทศตํ่ากวาราคาขายในประเทศ ดังน้ันตนทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นก็

มิใชสาเหตุหลักท่ีจะทําใหราคาขายขยับตัวสูงขึ้นตาม  

 ในดานตลาดตางประเทศ ปจจุบันบริษัทฯ มีลูกคาจากประเทศเวียดนามเพียงรายเดียว มีปริมาณการสั่งซื้ออยูประมาณ 200-500 ตัน/

เดือน ปจจุบันบริษัทฯ ไดเดินเต็มกําลังการผลิตแลว ผลผลิตยังไมเพียงพอตอความตองการของลูกคาในประเทศ ดังน้ันบริษัทฯ จึงยังไมมีนโยบาย

เนนการขายตลาดตางประเทศ แตกลาวไดวาในอนาคตตลาดท่ีนาสนใจในภูมิภาคอาเซียนคือประเทศพมา 

 

 



 

 นายมงคล  มังกรกนก ชี้แจงเพ่ิมเติมวาการขยายตลาดในตางประเทศตองคํานึงถึงคาขนสงซึ่งเปนตัวแปรสําคัญท่ีทําใหตนทุนสูงขึ้น บริษัท

ท่ีอยูใกลลูกคามากกวาก็จะไดเปรียบกวา 

 ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินของบริษัทฯ ในรอบป 2554        

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2554 

 นายมงคล  มังกรกนก ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําป 2554 ท่ีไดผานการ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไมมีเงื่อนไขและผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว  

 ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ

กําไรขาดทุนประจําป 2554 โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี   

 เห็นดวย  89,159,366 เสียง 

 ไมเห็นดวย               -   เสียง 

 งดออกเสียง                  -  เสียง 

 สรุปมติวาระท่ี 3      เห็นดวย 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2554 

 นายมงคล  มังกรกนก ไดแถลงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป 2554 เปนจํานวนเงิน 10,158,471.12 บาท 

คณะกรรมการไดประชุมและมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2554 โดยจายจากผลการ

ดําเนินงานประจําป 2554 และกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 19,500,000 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 25 

พฤษภาคม 2555 จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 

 ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหจัดสรรกําไรและจายเงิน

ปนผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี  

 เห็นดวย    89,159,366 เสียง 

 ไมเห็นดวย                   -  เสียง 

 งดออกเสียง                 -  เสียง 

 สรุปมติวาระท่ี 4       เห็นดวย 

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายมงคล มังกรกนก ชี้แจงวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหในแตละป กรรมการจะตองออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 

ของกรรมการท้ังหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจไดรับการเลือกต้ังใหมได ปจจุบันกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทาน ดังน้ันในการประชุม

สามัญผูถือหุนคร้ังน้ี จึงมีกรรมการที่ตองออกตามวาระ รวม 3 ทาน คือ 

               1.  นายพยนต   ถาวรวงศ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

                   2.  นายมนัส            หวังธรรมนูญ       กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

                   3.  นายกําจร ชื่นชูจิตต                 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผานมา มีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง

ใหมอีกวาระหน่ึง 

ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเลือกต้ังกรรมกาท้ังชุด จํานวน 3 

ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี  

 เห็นดวย    89,159,366 เสียง 

 ไมเห็นดวย                   -  เสียง 

 งดออกเสียง                 -  เสียง 

 สรุปมติวาระท่ี 5       เห็นดวย 

 

 



 

วาระท่ี 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

นายมงคล  มังกรกนก ไดแถลงวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีมติใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน

คณะกรรมการ สําหรับป 2555 ดังน้ี 

  1. คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท    ทานละ   10,000 บาท/เดือน 

  2. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ    ทานละ   10,000 บาท/เดือน 

  3. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร    ทานละ   10,000 บาท/เดือน 

  4. บําเหน็จกรรมการบริษัท    ทานละ 200,000 บาท/ป 

        รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,840,000 บาท  

 ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับ

ป 2555 ตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังน้ี  

 เห็นดวย  82,639,366 เสียง 

 ไมเห็นดวย                                  -  เสียง  

 งดออกเสียง    6,520,000 เสียง 

 สรุปมติวาระท่ี 6          เห็นดวย 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตอบแทน 

 นายสุรเชษฐ ทรัพยสาคร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมเพ่ือพิจารณาแตงต้ังผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตและไดนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว มีความเห็นใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง นางสุวิมล กฤตยา

เกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แหง บริษัท สอบ

บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได เปนผูสอบบัญชีประจําป 2555 

และกําหนดคาตอบแทนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท/ป  

-  คาบริการสอบบัญชี ประจํางวดสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เปนจํานวนเงิน  600,000 บาท      

-  คาบริการสอบทานงบการเงินไตรมาส เปนจํานวนเงิน 110,000 บาท/ไตรมาส 
 

 ท้ังน้ีผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมาไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท, ผูบริหาร, ผูถือหุนใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลงานท่ีผานมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด มีความเห็นวามี

คุณภาพ สามารถทําการตรวจสอบและใหขอมูลกับคณะกรรมการไดเปนอยางดีเสมอมา จึงเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีท้ัง 

2 ทานเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 

ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2555 

และกําหนดคาตอบแทนตามท่ีเสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังน้ี  

 เห็นดวย            82,639,366         เสียง 

 ไมเห็นดวย                              -         เสียง 

 งดออกเสียง                   6,520,000         เสียง 

 สรุปมติวาระท่ี 7        เห็นดวย 

 นายอํานาจ  ลอเจริญรุงโรจน กลาววา เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการทยอยคืนเงินกูหมดภายในสิ้นป 2555 จึงสอบถามถึงแผนการดําเนินงาน

ระยะกลางและระยะยาวของบริษัทฯ วาผลกําไรของบริษัทฯ ในอนาคตจะจายเปนเงินปนผลท้ังหมด หรือมีแนวโนมจะนําไปขยายโรงงานหรือเพ่ิม

กําลังการผลิต อีกท้ังมีแนวโนมจะขยายโรงงานไปต้ังในตางประเทศหรือไม  

นายมงคล มังกรกนก ชี้แจงวา บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะขยายกําลังการผลิตสินคา รวมถึงกําลังการผลิตไฟฟาและไอน้ําเพ่ิมขึ้นดวย ซึ่ง

ขณะน้ีอยูในชวงการพิจารณาความเปนไปได สวนผลกําไรท่ีสอบถามมาน้ัน คณะกรรมการจะพิจารณาและนําเสนอผูถือหุนตอไป ซึ่งจะตองพิจารณา

จากองคประกอบหลายอยาง  

 นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ ชี้แจงเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการไดพิจารณาแลววาควรจะมีการขยายกําลังการผลิต โดยจะเพ่ิมกําลังการผลิต

อีก 500 ตัน/วัน จากปจจุบันท่ีผลิตได 300 ตัน/วัน รวมเปน 800 ตัน/วัน โดยใชเงินลงทุนประมาณ 40 ลานเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 1,300 ลาน

บาท พรอมทั้งจะมีการขยายโรงงานผลิตไฟฟาและไอน้ํา (Co-Generation Plant) โดยใชเทคโนโลยีท่ีใหมและมีประสิทธิภาพดีกวาเดิมจะสามารถ

ผลิต 



 

ผลิตไอนํ้าไดประมาณ 70 ตัน/ชั่วโมง และผลิตไฟฟาไดประมาณ 10 เมกะวัตต ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (EIA) โครงการโรงไฟฟาถานหิน คาดวาจะแลวเสร็จภายใน 1 เดือน และสามารถย่ืนตอหนวยงานราชการเพ่ืออนุมัติตอไปได และหากไม

มีขอผิดพลาดใดๆ คาดวาจะแลวเสร็จในอีก 3 เดือน จากน้ันจะมีการประชุมคณะกรรมการอีกคร้ังหน่ึงและจะแจงใหผูถือหุนทราบตอไป 

 นายอํานาจ  ลอเจริญรุงโรจน สอบถามถึงการขยายกําลังการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นมากกวาเทาตัวน้ัน มีกลุมลูกคารองรับอยางไร 

 นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ ชี้แจงวา ในชวงแรกบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังตางประเทศ เชน เวียดนาม กัมพูชา และพมา สวนการ

ขยายกําลังการผลิตของบริษัทฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นมากกวาเทาตัวน้ัน ในความเปนจริงไมถือวามากเน่ืองจากเทคโนโลยีในปจจุบันเจริญกาวหนากวาเดิมมาก 

กําลังการผลิตท่ี 500 ตัน/วัน น้ันถือวาอยูในระดับมาตรฐานขั้นตํ่าของเคร่ืองผลิตกระดาษที่มีอยูในตลาดขณะนี้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการผลิต

กระดาษในประเทศจีน ปจจุบันสามารถผลิตกระดาษไดมากกวา 1,000 ตัน/วัน 

 นายอํานาจ  ลอเจริญรุงโรจน สอบถามถึงผูรวมลงทุนวาจะยังมีอยูหรือไมอยางไร 

 นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ ชี้แจงวา การเจรจายังคงมีอยู และหากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ไดรับการอนุมัติแลว

จะดําเนินการตอไป แตถึงแมวาการเจรจาไมเปนผลสําเร็จ บริษัทฯ ก็สามารถดําเนินการตอไดโดยไมมีปญหาแตอยางใด 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 -ไมมี-  

 

ปดประชุมเวลา 11.30 น. 

 

      ลงชื่อ.....................................................ประธานท่ีประชุม 

                       (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2 
 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 
 

 
       ขอมูลสาํคัญทางการเงิน    หนวย : ลานบาท

        ฐานะทางการเงนิ 2553 2554 2555  
 สินทรัพยหมุนเวียน   779.43 693.47 839.12 

 สินทรัพยรวม   1,766.82 1,542.73 1,576.51 

 หนี้สินหมุนเวียน 394.41 302.23 295.04 

 หนี้สินรวม   517.94 311.94 306.28 

 สวนของผูถือหุน 1,248.88 1,230.79 1,270.23 

        ผลการดําเนินงาน       
 รายไดจากการขาย   1,810.82 1,730.10 1,945.43 

 ตนทุนขาย   1,641.44 1,630.10 1,763.14 

 กําไรขั้นตน   169.38 100.00 182.29 

 รายไดอื่น 24.89 19.99 26.24 

 คาใชจายในการดําเนินงาน   59.64 61.25 69.48 

 ตนทุนทางการเงิน 19.97 12.23 3.87 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  67.23 10.16 88.21 

        อัตราสวนทางการเงนิ      
 จํานวนหุนถัวเฉล่ีย (หุน)   130,000,000 130,000,000 130,000,000 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)   0.52 0.08 0.68 

 อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)   1.98 2.29 2.84 

 หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)   0.41 0.25 0.24 

 มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)   9.61 9.47 9.77 

 มูลคาที่ตราไว (บาท)   5.00 5.00 5.00 

 กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอรายไดรวม (%)   3.66 0.58 4.47 

 อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 5.38 0.83 6.94 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 3.81 0.66 5.60 

     
 

 

 

 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2555 

 
ประวัติการจายเงินปนผล 

 
หมายเหตุ   *  เงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2547 

                **  เงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 

                *** เงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
               
บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีความจําเปนอ่ืนใด หรือตามความเหมาะสม และการจายเงินปนผลน้ีไมมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ  อยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี 
ป 

งบการเงิน 
จํานวนหุน 

กําไร(ขาดทุน)
ประจําป 

เงินปนผล 
(บาท/หุน) 

จํานวนเงิน 
ท่ีจายปนผล 

(บาท) 

รอยละของ 
กําไรสุทธิ 
ประจําป 

วัน เดือน ป 
ท่ีจาย   

เงินปนผล 

การจายเงินปน 
ผลเปนไปตาม 
นโยบายบริษัทฯ 

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

จาย 32.50 ลานบาท 

วันที่ 29/12/2547 *  

จาย 32.50 ลานบาท 

วันที่ 25/4/2548 

ไมเปน 

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

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

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

5 2551 130,000,000 (34,273,913.38) งดจาย - - - เปน 

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

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

จาย 32.50 ลานบาท 

วันที่ 9/9/2553 ** 

จาย 19.50 ลานบาท 

วันที่ 25/5/2554 

เปน 

8 2554 130,000,000 10,158,471.12 0.15 19,500,000 

 

191.96 25/5/2555 

 

เปน 

9 2555 
(ปท่ีเสนอ) 

130,000,000 88,207,061.15 
0.20 
0.40 
0.60 

26,000,000 
52,000,000 
78,000,000 

88.43 
จาย 26 ลานบาท 
วันที่ 7/9/2555 *** 
จาย 52 ลานบาท 
วันที่ 23/5/2556 

 
เปน 



เอกสารแนบ 4 

 (ก) 

 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ชื่อ      : ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ          
อาย ุ      : 75 ป 

สัญชาติ      : ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง  : กรรมการ 

วุฒิการศึกษา    : DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION  

                                                                               CALIFORNIA COAST UNIVERSITY, USA  

สัดสวนการถือหุน    : จํานวนหุน 11,774,934 หุน คิดเปนรอยละ 9.06 

ตําแหนงปจจบุัน    : กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ   : 9 ป 

ประสบการณการทํางาน  

     - บริษัทจดทะเบียน   : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผาไทย จํากัด (มหาชน) 

     - กจิการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน  :      ประธานบริษัท บริษัท ยูเนียนเปเปอรคารตอนส จํากดั 

      ประธานบริษัท บริษัท ยูเนียนคารตอนสอินดัสทรีย จํากัด 

                                                                             ประธานบริษัท บริษัท ยูไทย คารตอนส จํากัด 

                                                                             กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด จํากัด 

                                                                             กรรมการ บริษัท ยูเนียน แอนด โอจิ อินเตอรแพ็ค จาํกัด 

                                                                              กรรมการ บริษัท ไดสตาร เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

                                                                             กรรมการ บริษัท ควอลิต้ีคารตอนส จํากัด 

     - กจิการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความ 

       ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท  : ไมมี 

การเขาประชุมในป 2555   : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง เขาประชุม 4 คร้ัง 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ    : นายมงคล  มังกรกนก          
อาย ุ     : 75 ป 

สัญชาติ     : ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง : กรรมการ 

วุฒิการศึกษา    : MASTER OF SCIENCE, MECHANICAL ENGINEER (MSME) 

      PURDUE UNIVERSITY, USA 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  :       ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุนท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

สัดสวนการถือหุน   : จํานวนหุน 7,346,800 หุน คิดเปนรอยละ 5.65 

ตําแหนงปจจบุัน   : กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผูจัดการ 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  : 9 ป 

ประสบการณการทํางาน  

  - บริษัทจดทะเบยีน   : กรรมการบริหารและผูอํานวยการรวม บริษัท โรงงานผาไทย จํากัด (มหาชน) 

    : กรรมการ บริษัท เอเชีย ไฟเบอร จํากัด (มหาชน) 

    : กรรมการ บริษัท ไทยโอโนโน จํากดั (มหาชน) 

    : กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพยอมผาไทย จํากัด (มหาชน) 

  - กิจการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบียน : กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด จํากัด 

: กรรมการ บริษัท ไทยฟารอีสต จํากัด 

: กรรมการผูจัดการ บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซไทล (1998) จํากัด  

: กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยรุงเท็กซไทล จํากัด 

: กรรมการ บริษัท ไทยนําศิริ ชูบุ จํากัด 

: กรรมการ บริษัท ไทยสแตนดารด อุตสาหกรรม จํากัด 

: กรรมการ บริษัท พัฒนาผาไทย จํากัด 

  - กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความ 

ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี   

การเขาประชุมในป 2555  : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง เขาประชุม 4 คร้ัง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                

 

ชื่อ     : นางรัตนา  สุทธิพงษชัย                                                 

อาย ุ     : 81 ป 

สัญชาติ    : ไทย 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงต้ัง  : กรรมการ 

วุฒิการศึกษา    : FELLOW OF INSTITUTE OF BANKERS, LONDON 
สัดสวนการถือหุน   : ไมมี 

ตําแหนงปจจบุัน   : กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

จํานวนปท่ีเปนกรรมการ   : 9 ป 

ประสบการณการทํางาน  

      - บริษัทจดทะเบียน   : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผาไทย จํากัด (มหาชน)   

      - กิจการท่ีมิใชบริษัทจดทะเบยีน  :      กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด จํากัด  

      - กิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความ 

         ขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี   

การเขาประชุมในป 2555   : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 คร้ัง เขาประชุม 2 คร้ัง 
 
 
 
 นิยามกรรมการอิสระ 
 “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูท่ีเกี่ยวของ สามารถทําหนาท่ีคุมครองผลประโยชนผูถือ
หุนทุกรายไดอยางเทาเทียมกันและไมทําหนาท่ีจัดการของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจหรือทําใหมีขอจํากัดในการแสดงความเห็นท่ี

เปนอิสระ 

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ (ซึ่งเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) ดังน้ี 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของดวย 

2. ไมเปนหรือไมเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจาง/ท่ีปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา/ผูมีอํานาจควบคุม/ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต รวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนองและบุตร รวมท้ังคูสมรสของ

บุตรกับผูบริหาร ผูถือหุนใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณ

อยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูท่ีมีความสัมพันธ

ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับผูถือหุนใหญ

ของบริษัทฯ 

6. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระได 
 



เอกสารแนบ 4 

(ข) 
ขอบังคบับริษัท 

 

หมวดที่ 3 
 

คณะกรรมการ 
 

ขอ 15.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการอยางนอยหาคน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดน้ัน

ตองมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 
 

กรรมการของบริษัทตองปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบงัคับของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 16.  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากบัหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง

คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
 

ขอ 17.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออก

ใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม 
 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนน้ัน ใหจับฉลากกันวาผูใดจะเปนผู

ออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง ท้ังน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน ๆ อาจไดรับเลือกต้ังใหม

ได 
 

ขอ 18.  กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะ

อื่น ๆ ตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา ท้ังน้ีไมวาจะกําหนดเปนจํานวนแนนอน หรือกําหนดเปนหลักเกณฑท่ีจะใชในการพิจารณา

เปนคราว ๆ ไป หรือกําหนดใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดและนอกจากนั้นใหกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 
 

ความในวรรคหน่ึงไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัทซึ่งไดรับเลือกต้ังเปนกรรมการในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและ

ผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทอีกตางหากดวย 
 

ขอ 19. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 

(4) ท่ีประชุมผูถอืหุนมีมติใหออกตามขอ 22 

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 
 

ขอ 20.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัทและการลาออกมีผลนับแตวันท่ีบริษัทไดรับใบลาออกแลว 
 

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยกไ็ด 

 

 
 



 

ขอ 21.  ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหกรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและ

ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือนอยกวาสอง

เดือน บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเขาไปแทน 
 

ขอ 22.  ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงกําหนดตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่

ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 
 

ขอ 23.  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงเปนกรรมการผูจัดการ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจาณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการ และ

นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 
 

ขอ 24.  ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง จะตองมีกรรมการมาเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปน

องคประชุม 
 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถเขารวมในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานท่ีประชุมแทน ถาไมมีท้ังประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานท่ีประชุม 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใหถือเสียงขางมากของจํานวนกรรมการที่มาเขารวมประชุมในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม

คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหน่ึงเสียง เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง กรรมการคนนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ๆ ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 

ขอ 25.  คณะกรรมการของบริษัทจะตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยสามเดือนตอคร้ัง 
 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ

ไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวัน

ประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 
 

อยางไรก็ดีกรรมการต้ังแตสองคนขึ้นไปอาจรองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ในกรณีท่ีมีกรรมการต้ังแตสองคนขึ้น

ไปรองขอ ใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแตวันท่ีไดรับการรองขอ 
 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทหรือในจังหวัดอืน่ท่ัวราชอาณาจักร 
 

ขอ 26. ถาคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะ

ประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร

ในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอยางอื่นในฐานะท่ีเปนกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 
 

คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือใหบุคคล

ดังกลาวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ

แกไขอํานาจน้ัน ๆ ก็ได 
 

ขอ 27.  กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพ่ือมีผลผูกพันบริษัทได จะตองเปนกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัท 

 

ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดชือ่กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่แทนบริษัทตามวรรคหน่ึง 



เอกสารแนบ 5 

 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 
 

     

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ 
 

ประเภทคาตอบแทน ป 2552 ป  2553 ป 2554 ป 2555 
ป 2556 

(ปที่เสนอ) 
      

คาตอบแทนรายเดือน      

       - คณะกรรมการบริษัท ทานละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการตรวจสอบ ทานละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการบริหาร ทานละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คาบําเหน็จกรรมการบริษัท (รายป) ทานละ 100,000 100,000 200,000 200,000 200,000 
      

       รวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,960,000 * 2,940,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 

 
หมายเหตุ  * เนื่องจาก ดร.ประภา วิริยประไพกิจ ไดลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ไดรับคาตอบแทนในสวนของกรรมการบริษัท 

2 เดือน คิดเปนเงิน 20,000 บาท และเนื่องจากกรรมการที่มีอยูเพียงพอเหมาะสมดีแลว คณะกรรมการบริษัทไดลงมติงดการสรรหากรรมการคนใหมแทนกรรมการ 

คนเดิมที่ลาออก จึงมีกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 9 ทาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 6 
 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 : พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาตอบแทน 

 

 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหนาที่ไดเปน

อยางดีตลอดมา อีกทั้งอัตราคาบริการเหมาะสมตอปริมาณงาน และขอบเขตการใหบริการ 

 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556 ดังมีรายนามตอไปนี้ 

 

ผูสอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัทฯ 
นางวิไลรัตน โรจนนครินทร 3104 4 ป 

นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน 5599 - 

นายวิสุทธิ์ เพชรพาณิชกุล 7309 - 

 

 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูมีอํานาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได 

 

คาตอบแทน ประกอบดวย 

     1. คาบริการสอบบัญชี ประจํางวดส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556        600,000 บาท 

     2. คาบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 110,000 บาท x 3 ไตรมาส       330,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งส้ิน          930,000 บาท 

 

    (ยังไมรวมคาใชจายอื่นที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตางจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง) 

 

ตารางเปรียบเทียบคาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 

ประเภทคาบริการ 2551 2552 2553 2554 2555 
2556 

(ปที่เสนอ) 
 คาสอบบัญชี (Audit Fee)        
        - คาสอบบัญชีประจําป 550,000 550,000 550,000 600,000 600,000 600,000 

        - คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 100,000 100,000 100,000 100,000 110,000 110,000 

 คาบริการอื่น (Non - Audit Fee)  - - - - - - 

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

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ  อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไมมี

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ  ผูบริหาร ผูถือหุนใหญ หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการ

ปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด  

 

 



เอกสารแนบ 7 
ขอบังคบับริษัท 

 
หมวดที่ 4 

 
การประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 28. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในส่ีเดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปทางบัญชีของ

บริษัท 

 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากท่ีกลาวในวรรคหนึ่ง ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนนับจํานวนรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือ ผูถือ

หุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันได ไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวน้ัน ในกรณีน้ีให

คณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถอืหุน 

 

ขอ 29.  ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมท่ีระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ี

จะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยใหระบุดวยวาเปนเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็น

ของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว และคณะกรรมการจะตองจัดสงหนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวัน

ประชุมและใหโฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกลาวในหนังสือพิมพติดตอกันสามวันกอนวันประชุมไมนอยกวาสามวัน 

 

ในการประชุมผูถอืหุนสามารถจัดประชุมได ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดอืน่ท่ัวราชอาณาจักร 

 

ขอ 30.  ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะ

จะตองลงวันท่ีและลายมือชื่อของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะและจะตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

หนังสือมอบฉันทะน้ีจะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

 

ขอ 31.  ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหาคน หรือมีผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและไมวากรณีหน่ึงกรณีใดจะตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา

หน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม 

 

ในการประชุมผูถือหุนคร้ังใด ถาเวลานัดประชุมลวงเลยไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งเขามารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ี

กําหนด หากวาการประชุมผูถือหุนคร้ังน้ันไดเรียกนัด เพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการประชุม 

เพราะผูถือหุนรองขอ  ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับ

วาจะตองครบองคประชุม 

 

ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไมสามารถเขารวมประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม 

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหท่ีประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมขึ้นเปนประธาน 

 

ขอ 32.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนใหหุนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 

 

 



 

การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอ  และท่ีประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนน

ลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

 

มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

 

(1) ในกรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น  

 (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

(ค)  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่น 

       เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

 (ง)  การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบงัคับ 

 (จ)  การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุนกู 

 (ฉ)  การควบหรือเลิกกิจการ 

 

ขอ 33.  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังน้ี 

 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

 (2)  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 

 (3)  พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

 (4)  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (5)  พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท 

 (6)  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

 (7)  กิจการอื่น ๆ (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 8 

 

 

 

รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระ 
 ที่บริษัทเสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

 
 

1.   นายพยนต  ถาวรวงศ      :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  อายุ          :     77 ป 

  ที่อยูติดตอ        :     บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จาํกัด (มหาชน) 

         113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  สวนไดเสียในวาระการประชุม      :      - ไมมี - 

                                                                 

 

2.   นายมนัส  หวังธรรมนูญ                 :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  อาย ุ        :     59 ป 

  ที่อยูติดตอ        :     บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จาํกัด (มหาชน) 

    113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

        เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  สวนไดเสียในวาระการประชุม      :      - ไมมี - 

                                                                 

 

3.   นายกําจร  ชืน่ชูจิตต      :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  อายุ          :     57 ป 

  ที่อยูติดตอ        :     บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จาํกัด (มหาชน) 

         113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

        เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  สวนไดเสียในวาระการประชุม     :     - ไมมี - 
 
 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 9 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

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

                                     เขียนที่.................................................................... 

       วันที่................เดือน...................................พ.ศ....................... 

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

อยูบานเลขท่ี................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง................................................................. 

อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................ 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)   

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม..............................................หุนและออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.......................................เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ.........................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ......................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให 

     (1)........................................................................................................................อายุ.........................................ป 

อยูบานเลขท่ี.................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

     (2).......................................................................................................................อายุ..........................................ป 

อยูบานเลขท่ี.................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

        (3)......................................................................................................................อายุ...........................................ป  

อยูบานเลขท่ี.................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย...................................................คน

ใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

คร้ังที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น หองเมจิก 1 ชั้น 1 เลขท่ี 99 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานท่ีอื่นดวย 

     กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

      ลงชื่อ.........................................................................ผูมอบฉันทะ 

              (……………………………………….................)  

      ลงชื่อ.........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (……………………………………….................) 

      ลงชื่อ.........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (……………………………………….................) 

ลงชื่อ.........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

              (……………………………………….................) 

หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 

 

อากร 
แสตมป 
20 บาท



             
แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

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

  เขียนที่................................................................. 

       วันที่................เดือน...................................พ.ศ...................... 

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

อยูบานเลขที่................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................................ 

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)   

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม..............................................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.......................................เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ.......................................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ....................................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.............................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให 

     (1).......................................................................................................................................อายุ........................................ป 

อยูบานเลขที่.................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................................... 

     (2).......................................................................................................................................อายุ........................................ป 

อยูบานเลขที่.................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................................... 

        (3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ป 

อยูบานเลขที่.................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณยี................................................................... 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2556 ในวัน

พุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน หองเมจิก 1 ช้ัน 1   เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง 

กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นดวย 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

(1) วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

    วาระท่ี 2     คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร และจายเงินปนผลประจําป 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 6     พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

 

อากร 
แสตมป 
20 บาท



 

วาระท่ี 7     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาตอบแทน 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   - พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 

        เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

      - พิจารณากําหนดคาตอบแทน 

        เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

   วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

  (2) วาระท่ี 5     พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

              การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

      เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

           การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

                                                                  ช่ือกรรมการ : ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ 

 เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง                                      

     ช่ือกรรมการ : นายมงคล  มังกรกนก 

        เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

     ช่ือกรรมการ : นางรัตนา  สุทธิพงษชัย 

        เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

มติในเรื่องใด   นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิจิารณาและ

ลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะ ไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะ ใหถือเสมือน

วาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงช่ือ.............................................................................ผูมอบฉันทะ 

                                                                                         (........................................................................ ...) 

ลงช่ือ.............................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (....................................................................... ....) 

ลงช่ือ.............................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

             (..................................................................... ......) 

ลงช่ือ.............................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (............................................................................) 
หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ 

    ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

    ตามแนบ 

 
 



 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)  

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  คร้ังที่ 1/2556  ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน หองเมจิก 

1 ช้ัน 1  เลขที่  99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นดวย 

……………………………………………………………………… 

 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

วาระท่ี __    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ) 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    เห็นดวย     ไมเห็นดวย     งดออกเสียง 

 



 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

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

  เขียนที่.................................................................... 

       วันที่................เดือน...................................พ.ศ....................... 

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

อยูบานเลขท่ี................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง......................................................................... 

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................................. 

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม.............................................หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ.......................................เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ........................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ.....................................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ..............................................เสียง 

 (2) ขอมอบฉันทะให 

     (1)........................................................................................................................อายุ.........................................ป 

อยูบานเลขท่ี.................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

     (2).......................................................................................................................อายุ..........................................ป 

อยูบานเลขท่ี.................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................................................

อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย................................................... 

        (3)......................................................................................................................อายุ...........................................ป  

อยูบานเลขท่ี.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง.........................................................................

อําเภอ/เขต..............................................จงัหวัด..................................................รหัสไปรษณีย...................................................คน

ใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 

คร้ังที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน หองเมจิก 1 ชั้น 1   เลขท่ี 99 ถนน

วิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่นดวย 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้ 

       มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได 

       มอบฉันทะบางสวน คือ 

    หุนสามัญ.....................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.................................เสียง 

    หุนบุริมสิทธิ..................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.................................เสียง 

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด......................................เสียง 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

(1) วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันพฤหัสบดี 

ที่ 26 เมษายน 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

อากร 
แสตมป 
20 บาท



 

    วาระท่ี 2     คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

   วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไร และจายเงินปนผลประจําป 2555 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระท่ี 6     พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระท่ี 7     พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 และกําหนดคาตอบแทน 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           - พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีประจําป 2556 

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

              - พิจารณากําหนดคาตอบแทน 

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

   วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

  (2) วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

        การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

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

           การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ 

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

     ชื่อกรรมการ : นายมงคล  มังกรกนก 

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

    ชื่อกรรมการ : นางรัตนา  สุทธิพงษชัย 

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

 



           

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียง

นั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง

ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะ ไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

ลงชื่อ.........................................................................ผูมอบฉันทะ 

         (.......................................................................) 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

        (.......................................................................) 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

       (........................................................................) 

 

ลงชื่อ........................................................................ผูรับมอบฉันทะ 

        (.......................................................................) 
 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

    (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยก 

    จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ 

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร จํากัด (มหาชน)  

  

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 1/2556 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด 

คอนเวนช่ัน  หองเมจิก 1 ชั้น 1 เลขท่ี  99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา 

สถานที่อื่นดวย  

 

……………………………………………………………………… 

 

 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 

 

 

  

 



 

วาระท่ี __    พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ตอ) 

  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  

หลักฐานแสดงสิทธกิารเขารวมประชมุ 
 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้กอนเขารวมประชุม (แลวแตกรณี) 
 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  

  - บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงมา พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว 

    ตางประเทศ)  ของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกตอง 

 

ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล 
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว 

  ตางประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกตอง 

  - สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ไดจัดสงมา พรอมกรอกขอความใหครบถวน 

  - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว 

     ตางประเทศ) ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูรับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกตอง 

  - สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเปนนิติบุคคลจดทะเบียน 

  ตางประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกตอง 

 

ผูถือหุนที่ใชแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ตองใชหลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี ้
 - หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 - หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

 
หมายเหต ุ 

กรณีที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะ  โปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมหลักฐานมายัง 

บริษัท  ยูไนเต็ด  เปเปอร  จํากัด  (มหาชน)  เลขที่ 113-115  ถนนริมคลองประปา  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  10800    

โทรศัพท  02-910-2700  โทรสาร  02-910-2709  เพื่อตรวจสอบเอกสารกอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

 

 

 

 

 

 

 
 



เอกสารแนบ 10 

 
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 

 






