
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ครัง้ที่ 1/2557 
 

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 

วนัท่ี 18 มีนาคม 2557 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2557 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย   CD-ROM รายงานประจําปี 2556 
 

โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัพธุท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้มีมติให้กําหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องทิวลิป ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดี
รังสติ หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้                                            
           

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 
ข้อมลประกอบการพจิารณู า   :  ดเูอกสารแนบ 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง จึงเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุดงักลา่ว 

 วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
  ความเหน็ของคณะกรรมการ  :  เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 

ปี 2556 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี 2556 
  ข้อมลประกอบการพจิารณาู    :  ดเูอกสารแนบ 2 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี 2556 ซึง่ได้ผา่น 
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีและผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 
  ข้อมลประกอบการพจิารณาู     :  ดเูอกสารแนบ 3 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 
  โดยจ่ายจากผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 
  ทัง้สิน้ 130 ล้านบาท (ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วหุ้นละ 0.08 บาท เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 เป็นเงินทัง้ 
  สิน้ 52 ล้านบาท) คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 78 ล้านบาท กําหนดจ่ายเงินปันผล 
  ในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 
   อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 60.32 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ 

  

 



 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  ข้อมลประกอบการพจิารณาู    :  ดเูอกสารแนบ 4 

  ความเหน็ของคณะกรรมการ  :   เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ซึง่กําหนดให้กรรมการต้องออกจาก 
  ตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี หมนุเวียนในอตัราหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด 

(จํานวน 9 ทา่น) ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้จงึมีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ทา่นดงันี ้

  1.  นายบญุนํา  บญุนําทรัพย์ 
  2.  นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร 
  3.  นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ 

คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสียจึงได้ร่วมกนัพิจารณาแล้วเห็นว่า  กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่ง
ทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญ ทัง้เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการ
ทํางานท่ีโปร่งใสและปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
บคุคลทัง้ 3 ข้างต้นเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

 วาระท่ี 6     พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
  ข้อมลประกอบการพจิารณาู    :  ดเูอกสารแนบ 5 

     ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ดงันี ้                   
   1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ทา่นละ     10,000 บาท / เดือน 
   2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ     10,000 บาท / เดือน 
   3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  ทา่นละ     10,000 บาท / เดือน 
   4. บําเหน็จกรรมการบริษัท                       ทา่นละ   200,000 บาท / ปี 

        รวมเป็นเงินทัง้สิน้  3,840,000  บาท / ปี    

 วาระท่ี 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 และกําหนดคา่ตอบแทน 
  ข้อมลประกอบการพจิารณาู    :  ดเูอกสารแนบ 6 

   ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้ว จงึเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ดงันี ้

1. นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5599 
3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8125 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 และ
กําหนดค่าตอบแทน 930,000 บาท/ปี ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

    วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 



 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2557 และกําหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน 
ในวนัท่ี 14 มีนาคม 2557 ทัง้นีส้ทิธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไมแ่น่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม  วัน  เวลา  และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีท่านต้องการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอ (ดเูอกสารแนบ 8) หรือผู้ อ่ืนเพ่ือเข้าร่วมประชมุและลงมติแทน ขอได้โปรดนําหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมานี ้
พร้อมหลกัฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุตามเอกสารแนบ มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ       

       ขอแสดงความนบัถือ 
                           

 (นายมงคล   มงักรกนก) 
           กรรมการ 

เอกสารแนบ 1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 
  2. ข้อมลูสําคญัทางการเงิน  

3. ประวติัการจ่ายเงินปันผล (ปี 2547 – ปัจจบุนั) 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 
     (ก) ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการเลือกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
     (ข) ข้อบงัคบับริษัทหมวดวา่ด้วยคณะกรรมการ  
5. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ  

  6. รายนามผู้สอบบญัชีและรายละเอียดคา่ตอบแทน 
  7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
  8. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเพ่ือรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
  9. หนงัสือมอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

            10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  25 กรกฎาคม  2556 

บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 

วนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องมาร์ ชัน้ 3 
เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................................................................... 
 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 4 ท่าน คือ 
  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายมงคล มงักรกนก   กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
  3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
  4. นายกําจร ช่ืนชจิูตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 ท่าน คือ 
  1. นายบญุนํา บญุนําทรัพย์  กรรมการ 
  2. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ 
  3. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายพยนต์ ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายมนสั หวงัธรรมนญู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 3 ท่าน คือ 
  1. นางเพญ็ศิริ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัด์ิ เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นางเทวิกา ภูป่ระเสริฐ  หวัหน้าสว่นบญัชี 

การออกเสียงลงคะแนน 
1. สําหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานใน
ท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

1.2 ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการเป็นไปตามท่ีกําหนดนัน้ โดย
ประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 

2. การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง 
การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่บตัรลงคะแนนจะมี 2 สว่นดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 - สีชมพ ู ใช้สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1, 2, 3  
สว่นท่ี 2 - สีมว่ง ใช้สําหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

 
และขอให้ผู้ ถือหุ้นเขียนช่ือ, จํานวนหุ้น และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 

 
 
 
 



เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 
ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง 14 ทา่น จํานวน 36,028,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.71 และรับมอบฉนัทะ 39 ทา่น จํานวน 51,230,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.41 
รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 53 ทา่น จํานวน 87,258,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 ซึง่ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมาย
ให้ นายมงคล  มงักรกนก ทําหน้าท่ีดําเนินการประชมุ (ในระหว่างการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเอง 6 ท่าน จํานวน 352,000 หุ้น และรับมอบฉนัทะ 1 ท่าน จํานวน 10,200 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 60 ท่าน จํานวน 87,620,733 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 67.40) 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 
นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้

ท่ี 1/2556 เม่ือวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุและได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2556 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
เหน็ด้วย 87,569,731 เสียง ร้อยละ  99.94 
ไมเ่หน็ด้วย - เสียง ร้อยละ         0 
งดออกเสียง 11,000 เสียง ร้อยละ  00.01 
สรุปมติวาระท่ี 1 เหน็ด้วย   

วาระท่ี 2 พิจารณาอนมุติัเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
 นายมงคล  มงักรกนก เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท 
โดยมีทนุจดทะเบยีนและทนุชําระแล้วคงเดิม คือ 650,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

 ก่อนการเปล่ียนแปลง 
มลค่าที่ตราไวู้  

ภายหลังการเปล่ียนแปลง 
มลค่าที่ตราไวู้  

ทนุจดทะเบียน (บาท) 650,000,000 650,000,000 
    มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 5 1 
    จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) 130,000,000 650,000,000 
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว (บาท) 650,000,000 650,000,000 
    มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 5 1 
    จํานวนหุ้นสามญั (หุ้น) 130,000,000 650,000,000 

ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
อนมุติัให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เหน็ด้วย 87,569,731 เสียง ร้อยละ  99.94 
ไมเ่หน็ด้วย - เสียง ร้อยละ         0 
งดออกเสียง 11,000 เสียง ร้อยละ  00.01 
สรุปมติวาระท่ี 2 เหน็ด้วย   

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 
นายมงคล  มงักรกนก ได้เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้เป็นดงันี ้
 
 
 
 



“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 : -ไมมี่- 

 ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
อนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมลูในหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เหน็ด้วย 87,569,731 เสียง ร้อยละ  99.94 
ไมเ่หน็ด้วย - เสียง ร้อยละ         0 
งดออกเสียง 11,000 เสียง ร้อยละ  00.01 
สรุปมติวาระท่ี 3 เหน็ด้วย   

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -ไมมี่-  
 
ปิดประชมุเวลา 10.35 น. 
 
 
      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชมุ 
                       (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 เอกสารแนบ 2 
 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี 2556 
 

   

       ข้อมลสาํคัญทางการเงนิู     หน่วย : ล้านบาท  

        ฐานะทางการเงนิ 2554 2555 2556  

 สนิทรัพย์หมนุเวียน   693.47 839.12 1,066.32  

 สนิทรัพย์รวม   1,587.73 1,626.78 2,174.42  

 หนีส้นิหมนุเวียน 302.23 295.04 279.18  

 หนีส้นิรวม   350.97 336.45 403.40  

 สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,236.77 1,290.33 1,771.02  

        ผลการดาํเนินงาน       

 รายได้จากการขาย   1,730.10 1,945.43 2,020.51  

 ต้นทนุขาย   1,630.10 1,763.14 1,705.37  

 กําไรขัน้ต้น   100.00 182.29 315.14  

 รายได้อ่ืน 19.99 26.24 31.12  

 คา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน   61.25 69.48 68.39  

 ต้นทนุทางการเงิน 12.23 3.87 -  

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ  10.16 93.46 215.53  

     ** อัตราส่วนทางการเงนิ      

             * จํานวนหุ้น (หุ้น)   650,000,000 650,000,000 650,000,000  

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท)   0.02 0.14 0.33  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)   2.29 2.84 3.82  

 หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)   0.28 0.26 0.23  

 มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)   1.90 1.99 2.72  

              * มลูค่าท่ีตราไว้ (บาท)   1.00 1.00 1.00  

 กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่รายได้รวม (%)   0.58 4.74 10.51  

 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 0.82 7.24 12.17  

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 0.64 5.74 9.91  

      

หมายเหต ุ * บริษัทฯ ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นสามญั จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท รวมทัง้แก้ไขหนงัสือ     
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ ตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 
5 สิงหาคม 2556 ซึง่ภายหลงัจากการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ดงักลา่วข้างต้น ทําให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จากเดิม 130 ล้านหุ้น 
เป็น 650 ล้านหุ้น โดยมีทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วคงเดิม คือ 650 ล้านบาท 

**  เพ่ือให้สามารถเปรียบเทียบอตัราส่วนตอ่หุ้นในแตล่ะปีได้ จงึเปลี่ยนจํานวนหุ้นในปี 2554 - 2555 จาก 130 ล้านหุ้น เป็น 650 ล้านหุ้น 

 



เอกสารแนบ 3 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 

 
ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

หมายเหต ุ  *  เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2547 
                **  เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2553 
                *** เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2555 
               **** เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2556 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไมมี่ความจําเป็นอ่ืนใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ม่มี
ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ  อย่างมีนยัสําคญั 

 
 

ลาํดับ
ที่ 

ปี 
งบการเงนิ 

ราคา
พาร์ 

จาํนวนหุ้น 
กาํไร(ขาดทุน)

ประจาํปี 
เงนิปันผล 
(บาท/หุ้น) 

จาํนวนเงนิ 
ที่จ่ายปันผล 

(บาท) 

ร้อยละ
ของ 

กาํไรสุทธิ 
ประจาํปี 

วัน เดือน ปี 
ที่จ่าย   

เงนิปันผล 

การจ่ายเงนิ
ปันผลเป็นไป
ตามนโยบาย
บริษัทฯ 

1 2547 5 130,000,000 131,509,865.12 
0.25 
0.25 
0.50 

32,500,000 
32,500,000 
65,000,000 

49.43 
วนัท่ี 29/12/2547 *  
วนัท่ี 25/4/2548 

 
ไมเ่ป็น 

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

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

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

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

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

7 2553 5 130,000,000 67,231,874.35 
0.25 
0.15 
0.40 

32,500,000 
19,500,000 
52,000,000 

77.34 
วนัท่ี 9/9/2553 ** 
วนัท่ี 25/5/2554 

 
เป็น 

8 2554 5 130,000,000 10,158,471.12 0.15 19,500,000 

 
191.96 25/5/2555 

 
เป็น 

9 2555 5 130,000,000 93,456,629.36 
0.20 
0.40 
0.60 

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

83.46 
วนัท่ี 7/9/2555 *** 
วนัท่ี 23/5/2556 

 

 
เป็น 

10 2556 
(ปีที่เสนอ) 

1 650,000,000 215,527,576.08 
0.08 
0.12 
0.20 

52,000,000 
78,000,000 
130,000,000 

60.32 
วนัท่ี 23/9/2556**** 

วันที่ 14/5/2557 
 

 
เป็น 



เอกสารแนบ 4 
 (ก) 

 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ช่ือ      : นายบญุนํา บญุนําทรัพย์          
อาย ุ      : 84 ปี 
สญัชาติ      : ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการ 
วฒิุการศกึษา    : ปริญญาตรี  สาขาบริหารธรุกิจ 

                                                                              เซนต์จอห์น คอลเลจ  ฮ่องกง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

     การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   :       ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  
รุ่นท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
           สดัสว่นการถือหุ้น    : ไมมี่ 

ตําแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ   : 10 ปี 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  

        - บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  (2 แหง่) : กรรมการบริหาร และ ผู้ อํานวยการร่วม 
บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) และ  
บริษัท โรงพิมพ์ย้อมผ้าไทย จํากดั (มหาชน) 

     - กิจการท่ีมิใช่บริษัทจดทะเบียน     (2 แหง่) :      ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเทก็ซ์ไทล์ จํากดั และ 
บริษัท คาสซาร์ดี ้อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

     - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความ 
       ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  : ไมมี่ 
การเข้าประชมุในปี 2556   : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 
                                                                                               

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ช่ือ     : นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร       
อาย ุ      : 53 ปี 
สญัชาติ      : ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการอิสระ 
วฒิุการศกึษา    : บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   :       ประกาศนียบตัร Director Certification Program 

รุ่นท่ี 35/2004 (พ.ค. 2547)  
วฒิุบตัร Fellow Member 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้น    : ไมมี่ 
ตําแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ   : 10 ปี 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  

 - บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  (1 แหง่) : กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟูด้ส์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 
 - กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบยีน (1 แหง่) : รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จํากดั 
 - กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความ 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  : ไมมี่   

การเข้าประชมุในปี 2556   : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

 
 
ช่ือ     : นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์                                                 
อาย ุ     : 48 ปี 
สญัชาติ     : ไทย 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการ 
วฒิุการศกึษา    : MASTER OF BUSINESS ADMINSTRATION 

UNIVERSITY OF ARKANSAS, USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   :       ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

รุ่นท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548) 
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้น    : จํานวน 80,060,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.32 
ตําแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการ, กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จดัการ 
จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ   : 10 ปี 
การดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร  

 - บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน   : ไมมี่ 
 - กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน (4 แหง่) :      กรรมการ บริษัท ยเูนียนคาร์ตอนอินดสัทรีย์ จํากดั 
และเป็นกิจการท่ีอาจทําให้เกิดความ    กรรมการ บริษัท ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จํากดั 
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท   กรรมการ บริษัท ยไูทย คาร์ตอนส์ จํากดั  

กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จํากดั 
การเข้าประชมุในปี 2556   : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 5 ครัง้ เข้าประชมุ 5 ครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 นิยามกรรมการอสิระ 
 
 “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้ นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําหน้าท่ีคุ้ มครอง
ผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทําหน้าท่ีจดัการของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหรือทําให้มี
ข้อจํากดัในการแสดงความเหน็ท่ีเป็นอิสระ 
 
 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบติัดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ/ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติ
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุหรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งอิสระได้ 
7. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ

เหมือนกนั ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้ มีอํานาจควบคมุ
ในกิจการดงักลา่ว 

8. สามารถมีสว่นร่วมตดัสนิใจในการดําเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) 
 
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทา่กบัข้อกําหนดขัน้ต่ําของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 4 
(ข) 

ข้อบังคบับริษัท 
 

หมวดที่ 3 
 

คณะกรรมการ 
 

ข้อ 15.  คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไมก็่ได้ 

 

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 16.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่กบัจํานวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึ

เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพงึมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

 

ข้อ 17.  ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนัน้ ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ ใดจะเป็นผู้
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ ๆ อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่
ได้ 
 

ข้อ 18.  กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อ่ืน ๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นีไ้ม่ว่าจะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณา
เป็นคราว ๆ ไป หรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 
 

ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 
 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบติั หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

 

ข้อ 20.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทและการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว 
 

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 
 
 



 
ข้อ 21.  ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบติัและ

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน 
 

ข้อ 22.  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง 
 

ข้อ 23.  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 
 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจาณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และ
นอกจากนี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบติัการอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 
 

ข้อ 24.  ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็น
องค์ประชมุ 
 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีทัง้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 
 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชมุในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ
คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง กรรมการคนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 

ข้อ 25.  คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ 
 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนดัประชมุโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวนั
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 

อย่างไรก็ดีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้
ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกําหนดวนัประชมุภายในสิบสี่วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 
 

คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือในจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะ
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนในฐานะท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 
 

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บคุคลอ่ืนใดให้ดําเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บคุคล
ดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ก็ได้ 
 

ข้อ 27.  กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเพ่ือมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราสําคญัของบริษัท 

 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทตามวรรคหนึง่ 



เอกสารแนบ 5 
 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 255
 

     

ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ปี 2557 

(ปีที่เสนอ) 
      

คา่ตอบแทนรายเดือน      

       - คณะกรรมการบริษัท ทา่นละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการบริหาร ทา่นละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

คา่บําเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี) ทา่นละ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
      

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,940,000  3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 
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เอกสารแนบ 6 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 : พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 และกําหนดคา่ตอบแทน 

 โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ได้พิจารณาคดัเลือก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2557 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมถงึปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็น
อยา่งดีตลอดมา อีกทัง้อตัราคา่บริการเหมาะสมตอ่ปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ 

คณะกรรมการจึงเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ มีอํานาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้
 

ผ้สอบบัญชีู  เลขที่ใบอนุญาต ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

    นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ 3104 2547 – 2550 

    นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 5599 2556 

    นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8125 - 

 
หมายเหต ุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบ

บญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ี สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั  และในกรณี
ท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิมทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  2  รอบปี
บญัชีติดตอ่กนั 

คา่ตอบแทน ประกอบด้วย 
     1. คา่บริการสอบบญัชี ประจํางวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557        600,000 บาท 
     2. คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 110,000 บาท x 3 ไตรมาส       330,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้          930,000 บาท 

    (ยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติังานตา่งจงัหวดั ซึง่จะเรียกเก็บตามจริง) 

ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 

ประเภทค่าบริการ 2552 2553 2554 2555 2556 
2557 

(ปีที่เสนอ) 
 คา่สอบบญัชี (Audit Fee)        

        - คา่สอบบญัชีประจําปี 550,000 550,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
        - คา่สอบทานงบการเงินไตรมาส 300,000 300,000 300,000 330,000 330,000 330,000 
 คา่บริการอ่ืน (Non - Audit Fee)  - - - - - - 

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

ทัง้นีบ้ริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ  อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด และผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ  ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

 



เอกสารแนบ 7 
ข้อบังคบับริษัท 

 
หมวดที่ 4 

 
การประชุมผ้ถอืหุ้นู  

 
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของ

บริษัท 
 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจํานวนรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือ
หุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 29.  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุท่ีระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ี

จะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบดุ้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชมุให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชมุและให้โฆษณาหนงัสือนดัประชมุดงักลา่วในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่สามวนั 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 
 
ข้อ 30.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 
 
หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
 
ข้อ 31.  ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือมีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นมาประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามท่ี

กําหนด หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชมุ 
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ  ให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุหรือไม่สามารถ

ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 
หรือไมส่ามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุขึน้เป็นประธาน 

 
ข้อ 32.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง 
 

 



 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ  และท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนน

ลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุกําหนด 
 
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน  
 (ข)  การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค)  การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืน 
       เข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิติบคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

 (ง)  การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
 (จ)  การเพ่ิมทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  
 (ฉ)  การควบหรือเลิกกิจการ 
 
ข้อ 33.  กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้
 (1)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
 (2)  พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท 
 (3)  พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
 (4)  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 (5)  พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 
 (6)  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
 (7)  กิจการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 8 
 
 

 

รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอสิระ 
 ที่บริษัทฯ เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผ้ถือหุ้นู  

 
 

1.   นายพยนต์  ถาวรวงศ์      :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ         :     78 ปี 
  ท่ีอยูต่ดิตอ่        :     บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
         113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

    เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
  สว่นได้เสียในวาระการประชมุ      :      - ไมมี่ - 

                                                                 
 

2.   นายมนสั  หวงัธรรมนญู                 :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  อาย ุ        :     60 ปี 
  ท่ีอยูต่ดิตอ่        :     บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

    113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 
        เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

  สว่นได้เสียในวาระการประชมุ      :      - ไมมี่ - 
                                                                 

 
3.   นายกําจร  ช่ืนชจิูตต์      :     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  อาย ุ         :     58 ปี 
  ท่ีอยูต่ดิตอ่        :     บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
         113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

        เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
  สว่นได้เสียในวาระการประชมุ     :     - ไมมี่ - 

 
 
 

 
 
 



เอกสารแนบ 9 
 

แบบหนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

                                     เขียนท่ี.................................................................... 
       วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ....................... 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญัชาติ..................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี................................ถนน.....................................................ตําบล/แขวง................................................................. 
อําเภอ/เขต.................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................ 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..............................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั.........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ......................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

     (1)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

     (2)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

     (3)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องทิวลิป ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนน
วิภาวดีรังสติ หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
     กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

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

ลงช่ือ.........................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
              (……………………………………….................) 
หมายเหต ุ ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 



             
แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. (แบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
............................................................................................................... 

  เขียนท่ี................................................................. 
       วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ...................... 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญัชาติ.................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 
อําเภอ/เขต.................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 
 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม..............................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั.......................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ....................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.............................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

     (1).......................................................................................................................................อาย.ุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 

     (2).......................................................................................................................................อาย.ุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 

     (3).......................................................................................................................................อาย.ุ.......................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 1/2557 
ในวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องทิวลิป ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 กรกฎาคม 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
    วาระท่ี 2     คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 3     พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   วาระท่ี 4     พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 6     พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 



 
วาระท่ี 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 และกําหนดคา่ตอบแทน 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
      - พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  (2) วาระท่ี 5     พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
              การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

           การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                                                                  ช่ือกรรมการ : นายบญุนํา  บญุนําทรัพย์ 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง                                      
     ช่ือกรรมการ : นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร 
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     ช่ือกรรมการ : นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ 
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง และ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใด   นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

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

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

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

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ 
    ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
    ตามแนบ 

 
 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน)  
 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องทิวลิป 
ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 

……………………………………………………………………… 
  วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ตอ่) 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 
 



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

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
............................................... 

  เขียนท่ี.................................................................... 
       วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ....................... 
 (1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................สญัชาติ.................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง......................................................................... 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั............................................................................................. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสียง 
 หุ้นบริุมสทิธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ 

     (1)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

     (2)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 

     (3)........................................................................................................................อาย.ุ........................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง.........................................................................
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................... 
คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องทิวลิป ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนน
วิภาวดีรังสติ หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
       มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสทิธิออกเสียงได้ 
       มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
    หุ้นสามญั.....................................หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
    หุ้นบริุมสทิธิ..................................หุ้น และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด......................................เสียง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือพฤหสับดีวนัท่ี  
25 กรกฎาคม 2556 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย..............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 

 

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 



    วาระท่ี 2     คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 3     พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 4     พิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 6     พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
            เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

วาระท่ี 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 และกําหนดคา่ตอบแทน 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
              - พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
  (2) วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

           การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ : นายบญุนํา  บญุนําทรัพย์ 
 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

     ช่ือกรรมการ : นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร 
 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

    ช่ือกรรมการ : นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ 
 เหน็ด้วย..............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 

           



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุ
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะ ได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

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

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

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

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

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก 
    จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ 
    หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน)  
  
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2557 ในวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
ห้องทิวลปิ ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสติ หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย  
 

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

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 



วาระท่ี __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ตอ่) 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

 เหน็ด้วย...............เสียง     ไมเ่หน็ด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก่้อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 
 

ผ้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาู  

1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  
  - บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

  - หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

  - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

    ตา่งประเทศ)  ของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

ผ้ถือหุ้นที่เป็นนิติู บุคคล 

1. กรณีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง  

- สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

  ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

  - สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

- หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

  - สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว 

     ตา่งประเทศ) ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

  - สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียน 

  ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสําเนาถกูต้อง 

 

ผ้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ คู .ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเตมิ ดังนี ้
 - หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 - หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
 
หมายเหตุ  

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ  โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานมายงั 
บริษัท  ยไูนเตด็  เปเปอร์  จํากดั  (มหาชน)  เลขท่ี 113-115  ถนนริมคลองประปา  แขวงบางซ่ือ  เขตบางซ่ือ  กรุงเทพมหานคร  10800    
โทรศพัท์  02-910-2700  โทรสาร  02-910-2709  เพ่ือตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุไมน้่อยกว่า 1 วนั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เอกสารแนบ 10 

 
 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ 
 

 


