
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
 

วันพฤหสับดทีี่ 25 กรกฎาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วนัท่ี 18 มถินุายน 2556 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 
 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 

โดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวนัองัคารท่ี 4 มิถุนายน 2556 ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2556 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องมาร์ ชัน้ 3 เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 
   ข้อมูลประกอบการพจิารณา  : ดเูอกสารแนบ 1 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ   : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี1/2556 
เม่ือวนัพุธท่ี 24 เมษายน 2556 ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชมุดงักล่าว 

 
 วาระที ่2     พิจารณาอนมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ   : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท 

เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วคงเดมิ คือ 650,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 ก่อนการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าท่ีตราไว้ 

ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
มูลค่าท่ีตราไว้ 

ทนุจดทะเบียน (บาท) 650,000,000 650,000,000 
    มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 5 1 

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

    จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) 130,000,000 650,000,000 
 
 วาระที่ 3     พิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูค่าหุ้นท่ี

ตราไว้ 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ   : เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 

4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้
 

 “ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน : 650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท) 
           แบง่ออกเป็น : 650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหุ้น) 
           มลูคา่หุ้นละ : 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 
           โดยแบง่ออกเป็น   
           หุ้นสามญั : 650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหุ้น) 
           หุ้นบริุมสิทธิ : -ไม่มี- 
 

    วาระที ่4     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 



 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 ในวนัท่ี 18 มิถุนายน 2556 และให้
รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 19 มถินุายน 2556 

 จงึขอเรียนเชิญทา่นโปรดเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ 
เสนอ (ดเูอกสารแนบ 3) หรือผู้ อ่ืนเพ่ือเข้าร่วมประชมุและลงมตแิทน ขอได้โปรดน าหนงัสือมอบฉนัทะที่แนบมานี ้พร้อมหลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วม
ประชมุตามเอกสารแนบ มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ       

       ขอแสดงความนบัถือ 

                           
(นายมงคล   มงักรกนก) 
           กรรมการ 
 
 

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2556 
  2. ข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  3. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเพ่ือรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  4. หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
  5. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัพธุที่  24 เมษายน  2556 

บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2556 

วนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเมจิก 1 ชัน้ 1 
เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

.......................................................................................... .....................................................................................................  
 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน คือ 
  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายมงคล มงักรกนก   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
  3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
  4. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายมนสั หวงัธรรมนญู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายก าจร ช่ืนชจูิตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภารกิจ จ านวน 3 ท่าน คือ 
  1. นายบญุน า บญุน าทรัพย์  กรรมการ 
  2. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ 
  3. นายพยนต ์ ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพ็ญศริิ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัดิ ์ เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นางเทวกิา ภู่ประเสริฐ  หวัหน้าส่วนบญัชี 

 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1. นางสิรินารถ ค าบตุรดี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 เจ้าหน้าท่ีกล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นและชีแ้จงให้ทราบถงึวธีิปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุ  
การออกเสียงลงคะแนน 
1. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานใน

ท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

1.2 ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดนัน้ โดย

ประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักล่าว 

2. การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง 

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่บตัรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดงันี ้ 
ส่วนท่ี 1 - สีม่วง ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4  
ส่วนท่ี 2 – สีเหลือง ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5  
ส่วนท่ี 3 - สีชมพ ู ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7  
ส่วนท่ี 4 - สีขาว  ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

และขอให้ผู้ ถือหุ้นเขียนช่ือ, จ านวนหุ้น และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 
 



 ในการประชมุครัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มี Inspector คือผู้สอบบญัชี เพ่ือท าหน้าท่ีดแูลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม  และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง 13 ทา่น จ านวน 35,419,783 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 27.25 และรับมอบฉนัทะ 28 ท่าน จ านวน 42,092,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.38 
รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 41 ทา่น จ านวน 77,512,329 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 59.62 ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมาย
ให้ นายมงคล  มงักรกนก ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 4 ท่าน จ านวน 52,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ 4 ท่าน จ านวน 39,200 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 49 ท่าน จ านวน 77,603,529 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 59.70) 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2555 เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2555 
 นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้
ท่ี 1/2555 เม่ือวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2555 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
 ท่ีประชมุพิจารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที ่1/2555 ดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เหน็ด้วย 77,494,026 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระที่ 1 เหน็ด้วย  

  
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณขายทัง้สิน้ 117,996 ตนั คิดเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 1,945 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึง่มีปริมาณขายจ านวน 104,113 ตนั คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 1,730 ล้านบาทราคาขายเฉล่ีย 16,487 บาท/ตนั 
ในปี 2555 และ 16,617 บาท/ตนั ในปี 2554 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2555 จ านวน 19.17 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2554 ซึง่มีจ านวน 16.37 ล้านบาท  

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 มีดงันี ้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 12.45 สาเหตุหลกัมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ีราคาขาย

เฉล่ียลดลงเพียงเล็กน้อย 
2. บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการโรงไฟฟ้าให้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่การไฟฟ้า

ส่วนภมูิภาคได้เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
3. ราคาเย่ือและเศษกระดาษซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัลดลงจากปีก่อน 
4. ดอกเบีย้จ่ายลดลงอย่างตอ่เน่ือง ในปี 2555 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย จ านวน 3.87 ล้านบาท 
นายราชนัย์  ตนัติจินดา ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย กล่าวว่าในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้สูงท่ีสุดในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

และจากรายงานประจ าปี 2555 ในเร่ืองปัจจยัความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย ซึง่กล่าวถึงนโยบายการใ ห้ส่วนลดแก่ลูกค้า
รายใหญ่ และความเส่ียงจากคูแ่ข่งซึง่เป็นผู้น าตลาดในการตดัราคา ซึง่ส่งผลกระทบตอ่รายได้ของบริษัทฯ จึงขอสอบถามนโยบายของบริษัทฯ ในการ
รักษาระดบัอตัราการเตบิโตของรายได้วา่เป็นอย่างไร 

นายมงคล  มงักรกนก ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีความมัน่ใจในเร่ืองรายได้ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นลูกค้าราย
ใหญ่ของบริษัทฯ การแข่งขนัในด้านราคามีแนวทางแก้ปัญหาโดยมีนโยบายลดต้นทนุการผลิตลงใช้พลงังานและแรงงานน้อยลงซึง่ในปี2555 บริษัทฯ 
ประสบความส าเร็จและคาดวา่จะดีขึน้อีกในปีตอ่ๆ ไป 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ผลิตสินค้าไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ในขณะเดียวกนับริษัทฯ 
พยายามเพิ่มยอดขายอย่างต่อเน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลิตในอนาคตการมีลูกค้ารายใหญ่ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ถือเป็นจุดแข็งของ
บริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถมัน่ใจได้ว่า หากมีการลงทนุเคร่ืองจกัรใหม่ซึง่จะสามารถเพิ่มผลผลิตได้กว่าเท่าตวั สินค้าท่ีผลิตเพิ่มขึน้ จะมีตลาด
รองรับท่ีแน่นอน หากบริษัทฯ ไม่มีพนัธมิตรทางการค้าอาจส่งผลกระทบในอนาคตได้ 



นายมงคล  มงักรกนก  ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีเคร่ืองผลิตกระดาษเพียง 1 เคร่ือง เม่ือเดินเต็มก าลงัการผลิตแล้วยงัไม่เพียงพอ
ตอ่ความต้องการของลกูค้า หากเคร่ืองจกัรเกิดขดัข้องจะส่งผลกระทบต่อการผลิตได้ การเพิ่มเคร่ืองจกัรใหม่ท าให้สามารถแยกสายการผลิตได้อย่าง
ชดัเจน การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ช่วยลดเวลาท่ีสูญเสียในการเปล่ียนเกรดสินค้าลงได้ และหากเคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่งหยุดชะงกั สามารถใช้
เคร่ืองที่เหลือผลิตตอ่ได้ จงึท าให้การผลิตยงัคงเดนิหน้าตอ่ไปได้ 

นายคฤทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงเงินลงทุนเคร่ืองจักรใหม่ว่ามาจากแหล่งใด และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สามารถลดลง
แข่งกบัผู้ผลิตรายใหญ่ได้หรือไม่  

นายมงคล  มงักรกนก ชีแ้จงวา่เร่ืองเงินลงทนุยงัไม่สามารถชีแ้จงได้ในตอนนีเ้น่ืองจากโครงการยงัไม่ได้รับการอนมุตัิ หากมีการอนมุตัิ แล้ว
จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ ด้านต้นทนุการผลิตนัน้ บริษัทฯ มีนโยบายในการลดต้นทนุการผลิตลงอย่างตอ่เน่ือง 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงเพิ่มเติม ว่าการลงทนุเคร่ืองจกัรใหม่นัน้ใช้เงินจ านวนมาก ดงันัน้หากจะให้คุ้มทนุได้เร็ว จะต้องผลิตและ
ขายสินค้าได้จ านวนมาก ปัจจบุนัตลาดท่ีท าก าไรให้กบับริษัทฯ นัน้เป็นตลาดในประเทศ การส่งออกสินค้ายงัไม่ดีเท่าท่ีควร ปัจจุบนับริษัทฯ มีการขาย
สินค้าในประเทศร้อยละ 95 และส่งออกสินค้าไปยงัต่างประเทศร้อยละ 5 ดงันัน้เม่ือกิจการมีการขยายก าลงัการผลิตแต่ตลาดในประเทศไม่สามารถ
รองรับสินค้าได้เพียงพอ บริษัทฯ อาจต้องขยายตลาดไปยงัตา่งประเทศ ซึง่มีการแข่งขนัสงูมาก 
 ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2555 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติงบการเงินประจ าปี 2555 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ แบบไม่มีเง่ือนไขและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิ งบการเงินประจ าปี 2555 
โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เหน็ด้วย 77,494,026 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระที่ 3 เหน็ด้วย  

  
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 88,207,061.15 บาท คณะกรรมการ
ได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 โดยจ่ายจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 78 ล้านบาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 26 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 52 ล้านบาท จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้จดัสรรก าไรและจ่ายเงิน
ปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เหน็ด้วย 77,494,026 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระที่ 4 เหน็ด้วย  

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่าตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจ านวน 1 
ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึง่ออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตัง้ใหม่ได้ ปัจจุบนักรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ดงันัน้ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จงึมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รวม 3 ทา่น คือ 

1. ดร.ชิน      ชินเศรษฐวงศ์      ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล      มงักรกนก      กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. นางรัตนา      สทุธิพงษ์ชยั      กรรมการ 
 



 ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการท่ีผ่านมา มีมตใิห้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ใหม่อีกวาระหนึง่ 
 ท่ีประชมุพิจารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้กรรมการ 
ทัง้ชดุ จ านวน 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เหน็ด้วย 77,434,426 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 58,100 เสียง 
สรุปมตวิาระที่ 5 เหน็ด้วย  

 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 
 นายมงคล  มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ส าหรับปี 2556 ดงันี ้
 

  1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  4. บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ทา่นละ 200,000 บาท/ปี 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,840,000 บาท  
 

 ท่ีประชมุพิจารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับ
ปี 2556 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เหน็ด้วย 77,490,826 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย 3,200 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระที่ 6 เหน็ด้วย  

 
วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 ดงันี ้ 
 

1. นางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   3104 
2. นางสาวสมจินตนา พลหรัิญรัตน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   5599 
3. นายวสิทุธ์ิ  เพชรพาณิชกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   7309 
 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และก าหนดคา่ตอบแทนส าหรับปี 2556 ดงันี ้
 -  คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 600,000 บาท  

     -  คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาส 110,000 บาท/ไตรมาส 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 930,000 บาท  
 

 ทัง้นีผู้้ สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้ องกับบุคคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานท่ีผ่านมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีความเห็นว่ามี
คุณภาพ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฎิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีเสมอมา  จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
 
 
 



ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 
และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

เหน็ด้วย 77,490,826 เสียง 
ไม่เหน็ด้วย 3,200 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระที่ 7 เหน็ด้วย  

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -ไม่มี-  
 
ปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 

      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชุม 
                       (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบ 2 

ข้อบังคับบริษัท 
 

หมวดที่ 4 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ีเดือน นับแต่วนัสิน้สุดรอบปีทางบญัชีข อง
บริษัท 

 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 29.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมท่ีระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ี

จะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิหรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนดัประชุมให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวั น
ประชมุและให้โฆษณาหนงัสือนดัประชมุดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร  
 
ข้อ 30.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
ข้อ 31.  ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือมีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ี

ก าหนด หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชุม 
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมค รัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ ห รือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
หรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุขึน้เป็นประธาน 

 
ข้อ 32.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง 
 



 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ  และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนน

ลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชมุก าหนด 
 
มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน  
 (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน 
       เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
 (จ)  การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
 (ฉ)  การควบหรือเลิกกิจการ 
 
ข้อ 33.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2)  พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท 
 (3)  พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
 (4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 (5)  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 
 (6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
 (7)  กิจการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 3 
 
 

 

รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ 
 ที่บริษัทเสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
 

1.   นายพยนต์  ถาวรวงศ์      :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ         :     77 ปี 
  ท่ีอยูต่ิดตอ่        :     บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
         113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 

    เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
  สว่นได้เสียในวาระการประชมุ      :      - ไมมี่ - 

                                                                 
 

2.   นายมนสั  หวงัธรรมนญู                 :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ        :     59 ปี 
  ท่ีอยูต่ิดตอ่        :     บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

    113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 
        เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

  สว่นได้เสียในวาระการประชมุ      :      - ไมมี่ - 
                                                                 

 
3.   นายก าจร  ช่ืนชจูิตต์      :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ         :     57 ปี 
  ท่ีอยูต่ิดตอ่        :     บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
         113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 

        เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
  สว่นได้เสียในวาระการประชมุ     :     - ไมมี่ - 

 

 
 

 
 
 



เอกสารแนบ 4 
 

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ  แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีงา่ยไมซ่บัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

                                     เขียนที่.................................................................... 
       วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ....................... 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญัชาติ..................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................................หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง ดงันี ้
 หุ้นสามญั.........................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
 หุ้นบริุมสทิธิ......................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

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

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

        (3).....................................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง..................................................................
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์.....................................................
คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ที่ 1/2556 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องมาร์ ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีอืน่ด้วย 
     กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

ลงช่ือ.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….................) 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 
 

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 



             
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

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..................................................รหสัไปรษณี ย์................................................................ 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั........................................................ ...............หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง  
 หุ้นบริุมสิทธิ....................................................................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. .................................................................. 
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องมาร์ ชัน้ 3 เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

(1) วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
    วาระที่ 2     พิจารณาอนมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
      เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่ 3     พิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ 
  เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
        เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
   วาระที่ 4     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
        เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 



 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

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

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

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ 
    ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ 
    ฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  
 
 ในการประชุมวสิามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556  ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอน
เวนชัน่ ห้องมาร์ ชัน้ 3 เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 

……………………………………………………………………… 
 วาระที่         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง................................................................................ .......................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง................................................................................................... ....... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง..........................................................................................................  
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
    เหน็ด้วย     ไม่เหน็ด้วย     งดออกเสียง 



 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

............................................... 
  เขียนท่ี............................................................................. 

       วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ................................. 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญั ชาต.ิ................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน.............................................ต าบล/แขวง......................................................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั................................................................. ............................................ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั........................................... .......เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ................................................... ..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. ..................................................................  
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฏาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องมาร์  ชัน้ 3  เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงหลกัส่ี 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
       มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงได้ 
       มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
    หุ้นสามญั.....................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง  
    หุ้นบริุมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง  
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด......................................เสียง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

(1) วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24เมษายน 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไม่เหน็ด้วย..............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
    วาระที่ 2     พิจารณาอนมุตัเิปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไม่เหน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 

อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 



 
วาระที่ 3     พิจารณาอนมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ 
                  เปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไม่เหน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระที ่4     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไม่เหน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ 
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

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

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

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

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

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คัสโตเดียน 
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก 
    จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบ 
    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 
 
 



 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  
  
 ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชัน่  ห้องมาร์ ชัน้ 3 เลขที่  99 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ี
อื่นด้วย  

……………………………………………………………………… 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย................เสยีง     งดออกเสยีง................เสยีง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย................เสยีง     งดออกเสยีง................เสยีง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย................เสยีง     งดออกเสยีง................เสยีง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย................เสยีง     งดออกเสยีง................เสยีง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสยีง................เสยีง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย................เสยีง     งดออกเสยีง................เสยีง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสยีง     ไมเ่ห็นด้วย................เสยีง     งดออกเสยีง................เสยีง 
 
 
 
 



  

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  
  - บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

  - หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

    ตา่งประเทศ)  ของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

  ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

  - ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีที่มีการมอบฉนัทะ 

- หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

     ตา่งประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

  - ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียน 

  ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ผู้ถอืหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.ต้องใช้หลกัฐานเพิ่มเติม ดังนี ้
 - หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 - หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
 
หมายเหตุ  

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานมายงั 
บริษัท  ยไูนเต็ด  เปเปอร์  จ ากดั  (มหาชน)  เลขที่ 113-115  ถนนริมคลองประปา  แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร  10800    
โทรศพัท์  02-910-2700  โทรสาร  02-910-2709  เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 
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โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

 


