
 
 
 

 
 
 

 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2560 

บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ โรงแรม มิราเคลิ แกรนด์ คอนเวนช่ัน ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3 
เลขที่ 99 ถนนวภิาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



 

วนัท่ี 24 มีนาคม 2560 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2560 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 
สง่ที่สง่มาด้วย CD-ROM รายงานประจ าปี 2559 
 
 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัพธุที ่26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมินี่ ชัน้ 3 เลขที่ 99 
ถนนวิภาวดีรังสติ หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 1 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  รายงานการประชมุดงักลา่ว ได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้อง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 
1/2559 เมื่อวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และข้อมลูส าคญัอื่นที่ปรากฏ
อยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2559 

 การลงมติ  :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบเทา่นัน้ 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2559 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา    :   ดเูอกสารแนบ 2 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีแล้ว ดงัปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื
เชิญประชมุครัง้นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2559 ซึ่งได้
ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีและผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา   :  ดเูอกสารแนบ 3 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกั

ภาษี หากไมม่ีความจ าเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึง่บริษัทมีการจา่ยเงินปันผลอยา่งตอ่เนือ่ง 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายปันผลประจ าปี 2559 โดย
จ่ายจากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน
ทัง้สิน้ 97.50 ล้านบาทก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 อตัราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
50.92 ของก าไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 4 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :   ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุ

ครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจบัสลาก 
และคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ ออกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปตาม
วาระนัน้มีสทิธิได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหมไ่ด้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหนง่
ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี หมนุเวียนในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด (จ านวน 8 
ท่าน) ดงันัน้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
3 ทา่นดงันี ้

1. นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการ 

2. นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายมนสั  หวงัธรรมนญู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสียจึงได้ร่วมกนัพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญ ทัง้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ
ท างานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้
บคุคลทัง้ 3 ข้างต้นเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 5 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ได้ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก

บริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จโบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นใด ตามข้อบงัคบั
หรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจจะก าหนดเป็นจ านวนแนน่อนหรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนด 

 
 3



 
ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 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   3,400,000 บาท / ปี 

การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทน 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา     :   ดเูอกสารแนบ 6 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 

บญัญตัิวา่ “ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี 
ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บญัญัติว่า “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ด ารงต าแหนง่หน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   :  ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี แหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 

เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ดงันี ้

1. นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5599 

3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8125 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
และก าหนดคา่ตอบแทน 1,060,000 บาท/ปี ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมาไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบั
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2560 และก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน

ในวนัที่ 10 มีนาคม 2560 ทัง้นีส้ทิธิในการรับเงินปันผลยงัมีความไมแ่นน่อนเนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
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จึงขอเรียนเชิญทา่นโปรดเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระที่บริษัทฯ เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดน าหนงัสือมอบฉันทะที่แนบมานีพ้ร้อม

หลกัฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุตามเอกสารแนบ มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                     (นายมงคล   มงักรกนก) 
                   กรรมการ 

 

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2559 
  2. ข้อมลูส าคญัทางการเงิน 

  3. ประวตัิการจ่ายเงินปันผล (ปี 2550 – ปัจจบุนั) 
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 
      (ก) ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

       (ข) ข้อบงัคบับริษัทหมวดวา่ด้วยคณะกรรมการ 

  5. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ 

  6. รายนามผู้สอบบญัชีและรายละเอียดคา่ตอบแทน 

  7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

  8. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเพื่อรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

  9. หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

             10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ 
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที ่1/2559 
เมื่อวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2559 

วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมินี่ ชัน้ 3 
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

              

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน   ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายมงคล  มงักรกนก  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

  3. นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 

  4. นายบญุน า  บญุน าทรัพย์  กรรมการ 

  5. นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  6. นายมนสั  หวงัธรรมนญู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  7. นายพยนต์  ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภารกิจ จ านวน 1 ท่านคือ 

  1. นายก าจร  ช่ืนชจิูตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คอื 

  1. นางเพ็ญศิริ  ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 

  2. นายจิราศกัดิ ์  เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

  3. นายเกรียงไกร  พงศ์เลศิคณิต  หวัหน้าสว่นบญัชี 

 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1. นางสริินารถ  ค าบตุรด ี  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 ผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1. นางสาวจิราภา  พุม่ภิญโญ 
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เจ้าหน้าที่กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและชีแ้จงให้ทราบถงึวธีิปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ 

 การออกเสยีงลงคะแนน 

1. ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีงและมติของทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้
1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้

ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

1.2 ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการเป็นไปตามที่
ก าหนดนัน้ โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 

2. การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีง 
การออกเสยีงลงคะแนนจะได้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่บตัรลงคะแนนจะมี 4 สว่นดงันี ้
 สว่นท่ี 1 - สเีหลอืง ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 1, 3, 4 
 สว่นท่ี 2 - สมีว่ง ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 5 
 สว่นท่ี 3 - สเีขียว ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 6, 7 
 สว่นท่ี 4 - สขีาว ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
และขอให้ผู้ ถือหุ้นเขยีนช่ือ, จ านวนหุ้น, และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 

 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 
  ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ และแจ้งให้ที่ประชมุ
ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน จ านวน 184,893,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.45 และรับมอบฉันทะ 28 ท่าน 
จ านวน 254,259,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.12 รวมผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 46 ท่าน จ านวน 439,152,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.56 
ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มงักรกนก ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม (ในระหว่างการ
ประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน จ านวน 9,125,200 หุ้น และรับมอบฉันทะ 
8 ท่าน จ านวน 2,783,500 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 60 ทา่น จ านวน 451,061,189 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.39)  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 
 นายมงคล มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ แล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2558 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

 
เห็นด้วย 450,951,702 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง 16,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
สรุปมติวาระท่ี 1 เห็นด้วย    

 

วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ในปี 2558 บริษัทฯ ขายสนิค้าได้จ านวน 115,893 ตนั เมื่อ
เทียบกบัปี 2557 ขายสินค้าได้จ านวน 127,292 ตนั ลดลงจ านวน 11,399 ตนั ในปี 2558 มีมลูค่าขายสินค้าคิดเป็นเงินจ านวน 1,835 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าขายสินค้าทัง้สิน้คิดเป็นเงินจ านวน 2,012 ล้านบาท ลดลงจ านวน 177 ล้านบาท สาเหตุมาจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี ราคาขายกระดาษต่อตนัของบริษัทฯ ยงัสามารถคงราคาไว้ได้เช่นเดียวกนักบัในปี 2556  
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และปี 2557 รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2558 มีมูลค่าจ านวน 14.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าการขายไฟฟ้าจ านวน 
16.40 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1.8 ล้านบาท 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2558  
 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงถึงมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียนในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน
จ านวน 871 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 มีสนิทรัพย์หมนุเวียนจ านวน 1,082 ล้านบาท ลดลงจ านวน 211 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ 
มีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวน 531 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีหนีส้ินหมุนเวียนจ านวน 252 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 279 ล้านบาท ในปี 
2558 บริษัทฯ มีมลูค่าหนีส้ินรวมจ านวน 622 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 มีมลูค่าหนีส้ินรวมจ านวน 359 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ 
มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,949 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2557 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,849 ล้านบาทและในปี 2558 อตัราสว่นหนีส้นิ
ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 0.32 เทา่ เมื่อเทียบกบัปี 2557 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจ านวน 0.19 เทา่ 

 นางพนูศรี การเจริญกลุวงศ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่เงินลงทนุในการซือ้เคร่ืองจกัรใหมเ่หตใุด
จึงไมท่ าสญัญาระยะยาว ซึง่จะท าให้เกิดสภาพคลอ่งในการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้และโครงการท่ีมีการลงทนุมีรายละเอียดอะไรบ้าง จาก
ทางที่สมาคมได้เคยสอบถามถึงการตอ่ต้านทจุริตคอรัปชัน่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2558 ซึง่คณุสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 
ได้ชีแ้จงวา่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพบรรษัทภิบาลและร่วมต่อต้านในสิ่งที่ไมถ่กูต้องนัน้ บริษัทฯ 
มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบตัิที่ชดัเจนอยา่งไร ในสว่นของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนัน้ บริษัทฯ 
มีระเบียบวาระในการเลอืกตัง้กรรมการอยา่งไร 

 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่ได้มีการเจรจากบัทางธนาคารเรียบร้อยแล้วในเร่ืองของการแปลงหนีส้ินระยะสัน้ให้เป็นหนีส้ิน
ระยะยาว โดยจะท าสญัญาได้ตอ่เมื่อเคร่ืองจกัรติดตัง้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในสิน้ปี 2559  
 นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ชีแ้จงเพิ่มเติมในค าถามเร่ืองการตอ่ต้านคอรัปชัน่วา่การท าธุรกรรม ธุรกิจ พฤติกรรม ฯลฯ ของผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่พบสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ เช่น ไม่มีการโอนย้ายเงิน หรือ โอนย้ายทรัพย์สิน เป็นต้น 
จากนัน้นายสรุเชษฐ์ ได้ชีแ้จงค าถามการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระวา่การเลอืกกรรมการอิสระเข้ามาด ารงต าแหนง่นัน้ได้ท าตามกฎ
ของบริษัทฯ สามารถเลอืกกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ได้อีกครัง้ ซึง่ในปัจจบุนัยงัไมส่ามารถหาบคุคลที่เหมาะสมมาด ารงต าแหนง่แทนได้  

 นายนิรันดร์ อยู่ชา ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงระยะเวลาในการติดตัง้เคร่ืองจักร และก่อสร้างโรงไฟฟ้าว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ได้ท า
สญัญาในการขายไฟฟา้กบัทางไฟฟา้แล้วหรือไม่ 
 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่เคร่ืองจกัรผลติกระดาษด าเนินการติดตัง้ไปแล้ว ร้อยละ 80 คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ 3 สว่นโรงไฟฟา้คาดวา่จะใช้เวลาในการติดตัง้ประมาณ 6 เดือน นอกจากนีไ้ด้มีการลงทนุเพิ่มเติมในสว่นของระบบบ าบดัน า้เสยี โดยจะ
มีข้อดีคือ จะได้ก๊าซมีเทนน าไปแปลงเป็นพลงังานความร้อนเมื่อใช้กบั Boiler ท าให้ประหยดัพลงังานได้ คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปี 2559 
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายไฟฟา้กบัการไฟฟา้เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถขายได้สงูสดุ 3  เมกะวตัต์/ชัว่โมง หากโรงไฟฟา้ก่อสร้าง
เสร็จและท าการจ่ายโหลดกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าต่อเนื่อง 48 ชั่วโมงแล้วจะสามารถขยายสัญญาการขายไฟฟ้าได้สูงสุดเป็น 
8 เมกะวตัต์/ชัว่โมง 

 

 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี 2558 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 

เห็นด้วย 450,967,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 3 เห็นด้วย    
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงิน 163.99 ล้านบาท 
คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 โดยจ่าย
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 97.50 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 

ทีป่ระชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิให้จดัสรรก าไรและ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 

เห็นด้วย 450,967,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 4 เห็นด้วย    

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 นายมงคล มงักรกนก ชีแ้จงวา่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแตล่ะปีกรรมการจะต้องออกตามวาระจ านวน 
1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้หนึ่งได้ 
ปัจจบุนักรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ทา่น ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระรวม 3 ทา่น คือ 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 

  2. นายมงคล มงักรกนก 

  3. นายบญุน า บญุน าทรัพย์ 

 ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการท่ีผา่นมา มีมติให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระหนึง่ 

 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้กรรมการทัง้
ชดุจ านวน 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี  ้
 

เห็นด้วย 450,967,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นด้วย    

 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
 นายมงคล มงักรกนก ได้แถลงวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน
คณะกรรมการ ส าหรับปี 2559 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 3,440,000 บาท/ปี 
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ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 

เห็นด้วย 450,967,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 6 เห็นด้วย    

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 และก าหนดคา่ตอบแทน 

 นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ดงันี ้
 1. นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 
 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5599 
 3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8125 
 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้และก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2559 ดงันี ้
 - คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เป็นจ านวนเงิน 650,000 บาท 

 - คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 x 3 ไตรมาส   360,000 บาท 

   รวมเป็นเงินทัง้สิน้                1,010,000 บาท 

 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมาไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผา่นมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มี
ความเห็นวา่มีคณุภาพ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีเสมอมา จึงเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559  
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี
ประจ าปี 2559 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

เห็นด้วย 450,967,902 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 7 เห็นด้วย    

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 นายนิรันดร์ อยูช่า สอบถามวา่กลุม่ลกูค้าที่บริษัทฯ ตัง้เปา้หมายไว้เป็นกลุม่ลกูค้าภายในประเทศหรือตา่งประเทศและเทคโนโลยี 
นวตักรรมของบริษัทฯ ที่ใช้อยูค่าดวา่จะสู้คูแ่ขง่ขนัได้หรือไม่ 
 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้ชีแ้จงว่า กลุม่ลกูค้ายงัคงเป็นลกูค้าภายในประเทศ เนื่องจากอตุสาหกรรมของทางบริษัทฯ เติบโต
ตามผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) โดย GDP ยงัคงเติบโตร้อยละ 3-4 ต่อปี ซึ่งในประเทศไทยปริมาณการใช้กระดาษลกูฟกูเติบโต
ขึน้ประมาณปีละ 100,000 ตนั ทางบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ที่จะขยายฐานลกูค้าในประเทศที่เป็นลกูค้าเดิมให้ได้มากขึน้ส่วนที่เหลือจึง
สง่ออกตา่งประเทศ เคร่ืองผลติกระดาษเคร่ืองที่ 2 เป็นเคร่ืองที่ทนัสมยัที่สดุที่มีในขณะนีแ้ละสามารถสู้กบัคูแ่ขง่ได้อยา่งแนน่อน 
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 นายชวลิต จรัสโชติพินิต ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงอตัราสว่นราคาต่อก าไร (P/E Ratio) ของบริษัทฯ หากมีการติดตัง้เคร่ืองจกัรเสร็จ
แล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางใด บริษัทฯ มีนโยบายแปลงหนีร้ะยะสัน้ให้เป็นหนีร้ะยะยาวหรือไม ่เนื่องจากในช่วงนีด้อกเบีย้อยูใ่นช่วงที่ลดลง 
สว่นเคร่ืองจกัรผลิตกระแสไฟฟ้า (Cogeneration) เคร่ืองที่ 2 ใช้วตัถดุิบชนิดเดียวกบัเคร่ืองแรกหรือไม่ และในปัจจุบนัราคาน า้มนัเตากบั
ถ่านหินลดลงจะท าให้ต้นทนุการผลติไฟฟา้ลดลงด้วยหรือไม่ 
 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้ชีแ้จงว่า อตัราสว่นราคาต่อก าไร (P/E Ratio) ไม่น่าจะถึง 1:1 และได้มีการเจรจากบัทางธนาคาร
เรียบร้อยแล้ว เก่ียวกบัการแปลงหนีโ้ดยดอกเบีย้อยู่ที่ MLR - 2 ซึ่งเป็นอตัราดอกเบีย้ที่ดี ราคาถ่านหินและน า้มนัเตาในตา่งประเทศลดลง 
สว่นราคาภายในประเทศลดลงไมม่ากนกัในปีที่ผ่านมาลดลงเพียงร้อยละ 3-5 เท่านัน้ เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้น าเข้าถ่านหินเอง จึงท า
ให้ราคาถ่านหินไม่เปลี่ยนแปลงมาก และถ่านหินยงัเป็นทางเลือกที่ดีกว่าน า้มนัเตาเพราะหาซือ้ได้ง่าย ราคาไม่แพงมาก ในขณะที่ราคา
น า้มนัเตามีราคาที่สงูกวา่ ถึงแม้วา่ถ่านหินจะมีการผนัผวนของราคาแตย่งัคงไมเ่ทา่ราคาน า้มนัเตา  

 
 

ปิดประชมุเวลา 11.15 น. 
 
 
 

        ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ 

             (ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 
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เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2559 
 

   

       ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ    หน่วย : ล้านบาท  

        ฐานะทางการเงนิ 2557 2558 2559  

 สนิทรัพย์หมนุเวียน   1,082.24 871.22 903.07  

 สนิทรัพย์รวม   2,207.35 2,571.73 3,259.38  

 หนีส้นิหมนุเวียน 252.07 530.85 475.77  

 หนีส้นิรวม   358.66 622.36 1,216.04  

 สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,848.69 1,949.37 2,043.34  

        ผลการด าเนินงาน       

 รายได้จากการขาย   2,012.31 1,835.38 1,852.77  

 ต้นทนุขาย   1,696.07 1,586.98 1,561.76  

 ก าไรขัน้ต้น   316.24 248.40 291.01  

 รายได้อื่น 32.24 30.42 23.79  

 คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงาน   72.68 73.37 74.24  

 ต้นทนุทางการเงิน - 0.27 1.14  

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 199.41 163.99 191.47  

        อัตราส่วนทางการเงนิ     

 จ านวนหุ้น (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000  

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท)   0.31 0.25 0.29  

 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)   4.29 1.64 1.90  

 หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)   0.19 0.32 0.60  

 มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)   2.84 3.00 3.14  

 มลูคา่ที่ตราไว้ (บาท)  1.00 1.00 1.00  

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่รายได้รวม (%)   9.75 8.79 10.20  

 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 10.79 8.41 9.37  

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 9.03 6.38 5.87  
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เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ล าดับ
ท่ี 

ปี 
งบการเงนิ 

ราคา
พาร์ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)
ประจ าปี 

เงนิปันผล 
(บาท/หุ้น) 

จ านวนเงนิ 
ท่ีจ่ายปันผล 

(บาท) 

ร้อยละ
ของ 

ก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 

วัน เดือน ปี 
ท่ีจ่าย   

เงนิปันผล 

การจ่ายเงนิ
ปันผลเป็นไป
ตามนโยบาย
บริษัทฯ 

1 2550 5 130,000,000 835,297.50 0.05     6,500,000 778.17 22/5/2551 เป็น 

2 2551 5 130,000,000 (34,273,913.38) งดจ่าย - - - เป็น 

3 2552 5 130,000,000 4,459,205.61 0.125   16,250,000 
 

364.41 
 

26/5/2553 เป็น 

4 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 
    9/9/2553 (1) 

        25/5/2554 
 

เป็น 

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

 
191.96 25/5/2555 

 
เป็น 

6 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 

7/9/2553 (2) 
        23/5/2556 

 

 
เป็น 

7 2556 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 
  23/9/2556 (3) 

        14/5/2557 
 

 
เป็น 

8 2557 1 650,000,000 199,409,932.66 
0.10 
0.10 
0.20 

  65,000,000 
  65,000,000 
130,000,000 

 65.19 
  12/9/2557 (4) 

        15/5/2558 
 

 
เป็น 

9 2558 1 650,000,000 163,991,788.64 0.15   97,500,000 
 

59.45 
 

18/5/2559 เป็น 

10 
2559 

(ปีท่ีเสนอ) 
1 650,000,000 191,468,257.65 0.15 97,500,000 50.92 25/5/2560 

 
เป็น 

หมายเหต ุ  (1)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2553 
 (2)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2555 
 (3)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2556 
 (4)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2557 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ม่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 
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เอกสารแนบ 4 
(ก) 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
 
 
 
 

 
 

ช่ือ     : นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ 

อาย ุ     : 51 ปี 

สญัชาต ิ     : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการ 
วฒุิการศกึษา    : MASTER OF BUSINESS ADMINSTRATION 
      UNIVERSITY OF ARKANSAS, USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

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

สดัสว่นการถือหุ้น    : จ านวน 81,962,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.61 
ต าแหนง่ปัจจบุนั    : กรรมการ, กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผู้จดัการ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   : 13 ปี 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

     -บริษัทจดทะเบียนอื่น   : ไมม่ี 
     -กิจการท่ีมใิช่บริษัทจดทะเบียน        (4 แหง่) : กรรมการ บริษัท ยเูนียนคาร์ตอนอินดิสทรีย์ จ ากดั 
        กรรมการ บริษัท ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จ ากดั 
      กรรมการ บริษัท ยไูทย คาร์ตอนส์ จ ากดั 
      กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากดั 
   -กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ  : ไมม่ี  
     ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท         

การเข้าประชมุในปี 2559   : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้   : 22 มีนาคม 2547 
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ช่ือ     : นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

อาย ุ     : 56 ปี 

สญัชาต ิ     : ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการอิสระ 
วฒุิการศกึษา    : บริหารธุรกิจมหาบญัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : ประกาศนียบตัร Director Certification Program  
       รุ่นท่ี 35/2004 (พ.ค. 2547) 

      วฒุิบตัร Fellow Member. 
      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย    
สดัสว่นการถือหุ้น    : ไมม่ี 
ต าแหนง่ปัจจบุนั    : กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   : 13 ปี 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

     -บริษัทจดทะเบียนอื่น    (1 แหง่) : กรรมการบริษัท ทิปโก้ฟูด้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
     -กิจการท่ีมใิช่บริษัทจดทะเบียน        (1 แหง่) : กรรมการผู้จดัการ บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จ ากดั 
     -กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ  : ไมม่ี 
       ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท   
การเข้าประชมุในปี 2559   : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้   : 22 มีนาคม 2547 
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ช่ือ     : นายมนสั หวงัธรรมนญู 

อาย ุ     : 63 ปี 

สญัชาต ิ     : ไทย 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการอิสระ 
วฒุิการศกึษา    : ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

      ปริญญาตรี สาขานติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  
       รุ่นท่ี 13/2004 (พ.ค. 2547) 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

สดัสว่นการถือหุ้น    : จ านวน 400,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06 
ต าแหนง่ปัจจบุนั    : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   : 13 ปี 

การด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

     -บริษัทจดทะเบียนอื่น   : ไมม่ี 
     -กิจการที่มใิช่บริษัทจดทะเบียน         : ไมม่ี 
     -กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ    
       ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  : ไมม่ี 
การเข้าประชมุในปี 2559   : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้   : 22 มีนาคม 2547 
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นิยามกรรมการอิสระ 

 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถท าหน้าที่คุ้ มครอง
ผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ท าหน้าที่จดัการของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจหรือท าให้มี
ข้อจ ากดัในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 

 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิดงันี ้
1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจ

ควบคุม/ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัทฯ หรือนิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบตุร รวมทัง้คู่
สมรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุหรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระได้ 
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ

เหมือนกัน ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า /ผู้มีอ านาจ
ควบคมุในกิจการดงักลา่ว 

8. สามารถมีสว่นร่วมตดัสนิใจในการด าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) 
 

   นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 17



เอกสารแนบ 4 
(ข) 

ข้อบังคับบริษัท 

หมวดที่ 3 

คณะกรรมการ 

 ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้
ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

 ข้อ 16. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พงึเลือกตัง้ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ
จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะเป็น
ผู้ออก ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ ๆ อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 

ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อ่ืน ๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นีไ้ม่วา่จะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณา
เป็นคราว ๆ ไปหรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่ง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีค าสัง่ให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทและการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว 

กรรมการซึง่ลาออกจามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
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ข้อ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิ 

และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สอง
เดือน บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน 

ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี
ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ีงหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง 

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และ
นอกจากนี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จงึจะเป็น
องค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีทัง้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิ บตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ
คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง กรรมการคนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการ
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวัน
ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

อย่างไรก็ดกีรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แตส่องคนขึน้
ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชมุภายในสิบส่ีวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือในจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  ซึ่งจะ
ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบัติงามตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถงึสิทธิของกรรมการบริหาร
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพ่ือให้บุคคล
ดงักล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือ
แก้ไขอ านาจนัน้ ๆ ก็ได้ 

ข้อ 27. กรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเพ่ือมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราส าคญัของบริษัท 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทตามวรรคหนึง่ 19



เอกสารแนบ 5 

 
ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(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 

คา่บ าเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี) ทา่นละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
      

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,440,000 3,400,000 

*คณุรัตนา สทุธิพงษ์ชยั ได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 29 กมุภาพนัธ์ 2559 
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เอกสารแนบ 6 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 : พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคดัเลือก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมถึงปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็น
อยา่งดีตลอดมา อีกทัง้อตัราคา่บริการเหมาะสมตอ่ปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ ดงัมีรายนามต่อไปนี  ้

 

ผู้สอบบัญช ี เลขที่ใบอนุญาต ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

    นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์ 3104 2547 - 2550 

    นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 5599 2556 - 2559 

    นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8125 - 

 
หมายเหต ุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบ

บญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีที่
ผู้สอบบญัชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี
บญัชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. ค่าบริการสอบบญัชี ประจ างวด สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  650,000  บาท 
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 บาท x 3 ไตรมาส  360,000  บาท 
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI ปี 2560  

                  ฉบบัละ 50,000 บาท จ านวน  1 ฉบบั                               50,000              บาท 
     รวมเป็นเงินทัง้สิน้             1,060,000  บาท 

(ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานต่างจงัหวดั ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)  

 ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประเภทค่าบริการ 2555 2556 2557 2558 2559 
2560 

(ปีที่เสนอ) 
 คา่สอบบญัชี (Audit Fee)       

        - คา่สอบบญัชีประจ าปี 600,000 600,000 600,000 600,000 650,000 650,000 

        - คา่สอบทานงบการเงินไตรมาส 330,000 330,000 330,000 330,000 360,000 360,000 

        - คา่ตรวจสอบปฏิบตัิตาม       

เง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI      50,000  50,000 

 คา่บริการอื่น (Non - Audit Fee) - - - - - - 

รวม (บาท) 930,000 930,000 930,000 930,000 1,060,000 1,060,000 
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- - - -



 

ทัง้นีบ้ริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่เสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ไมม่ีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่ อยา่ง
เป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
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เอกสารแนบ 7 

ข้อบังคับบริษัท 

หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัสิน้สุดรอบปีทางบญัชีของ
บริษัท 

 
การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจ านวนรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่ าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้
คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 
ข้อ 29. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชมุที่ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะ

เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผ้ถืูอห้นุและนายทะเบียนทราบไม่น้อยว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม
และให้โฆษณาหนงัสือนดัประชมุดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั 

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

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

ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ี

ก าหนด หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิ ใช่เป็นการประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั
วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุขึน้เป็นประธาน 

 
ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง 
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การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนน

ลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชมุก าหนด 
 
มตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืน

เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเตดิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(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) 
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เอกสารแนบ 8 

รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ 
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
   

1. นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      56 ปี 

 ที่อยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 5 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
       วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

   

   

2. นายพยนต์  ถาวรวงศ์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      81 ปี 

 ที่อยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

   

   

3. นายมนสั  หวงัธรรมนญู      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      63 ปี 

 ที่อยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 5 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
       วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

   

   

4. นายก าจร  ช่ืนชจิูตต์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      61 ปี 

 ที่อยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
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อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 

เอกสารแนบ 9  

 
 แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบที่ง่ายไมซ่บัซ้อน)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 
            
         เขียนที ่      
       วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า         สญัชาต ิ    
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 
อยูบ้่านเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    
 (2)           อาย ุ                 ปี 
อยูบ้่านเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

(3)           อาย ุ                 ปี 
อยูบ้่านเลขที่   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมินี่ ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต 
หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา สถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

      ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 
               (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
               (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
               (     ) 
      ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 
               (     ) 
หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 

 
 แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั)  

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

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

        วนัที่................เดือน...................................พ.ศ................... 
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สญัชาติ........................................................... 

อยูบ้่านเลขที่....................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.................................................... . หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.....................................เสียง ดงันี  ้

หุ้นสามญั....................................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ.................................................................... หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

  (1)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 

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

อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
  (3)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 

อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้
ที่1/2560 ในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
    วาระที่ 2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ 3     พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 27



วาระที่ 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 

        เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
      - พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน 

        เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
   วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
  (2) วาระที่ 5     พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

              การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
           การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

                                                                  ชื่อกรรมการ : นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ 
 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง                                      

     ชื่อกรรมการ : นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร 
        เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ : นายมนสั  หวงัธรรมนญู 

        เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้มอบฉันทะ 

                                                                                         (........................................................................ ...) 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
       (....................................................................... ....) 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (..................................................................... ......) 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
       (............................................................................) 

หมายเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น 

    ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ 

    ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  ห้องเจมิน่ี 
ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อ่ืนด้วย 

……………………………………………………………………… 
  วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
  วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระที่ __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ่) 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย     งดออกเสียง 
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อากร 

แสตมป์ 

20 บาท 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 

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

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

        วนัที่................เดือน...................................พ.ศ................... 
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................สญัชาติ........................................................... 

อยูบ้่านเลขที่....................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั................................................................................................................. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................เสียง ดงันี ้

        หุ้นสามญั........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสียง 
        หุ้นบริุมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

  (1)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 

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

อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
  (3)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 

อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่1/2560 
ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

        มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้ 

       มอบฉันทะบางสว่น คือ 
    หุ้นสามญั.....................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
    หุ้นบริุมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด......................................เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2559 เม่ือองัคารที่ 26 เมษายน 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

   วาระที่ 2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
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วาระที่ 3     พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที่ 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที่ 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทน 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
              - พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน 

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

   วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  (2) วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

        การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

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

ชื่อกรรมการ : นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
     ชื่อกรรมการ : นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
    ชื่อกรรมการ : นายมนสั  หวงัธรรมนญู 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 

ลงช่ือ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
         (.......................................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
       (........................................................................) 

 
ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 

 
หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก 
    จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบ 

    หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  ครัง้ที่ 1/2560 ในวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมิน่ี 
ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลกัสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อ่ืนด้วย 

……………………………………………………………………… 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระที่ __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ตอ่) 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 เห็นด้วย...............เสียง     ไมเ่ห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
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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 าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส าเนาถกูต้อง 

 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีรับรองส 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) ชัน้ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศพัท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 
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เอกสารแนบ 10 

 

โรงแรมมริาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

 

35


	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
	บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
	วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
	ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชั้น 3
	เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร



