
 
 

 
 

 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี ครั้งที่ 1/2562 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
วันพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 

 
ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน ห้องเจมิน่ี ช้ัน 3 เลขท่ี 99  

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมต้ังแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป 
 



หน้าที่ 1 
 

วันที่ 25 มีนาคม 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2562 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าป ีคร้ังที ่1/2562 ในวันพฤหัสบดีที ่25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ่ชั้น 3 
เลขที ่99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  เพือ่พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดูเอกสารแนบ 1 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล :  รายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 
1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 การลงมติ  :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  เพื่อรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 และข้อมูลส าคัญอื่นที่ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2561 

 การลงมติ  :  วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น 
 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา    :   ดูเอกสารแนบ 2 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมคร้ังนี้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 
การลงมติ  :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

 

http://www.unitedpaper.co.th/
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา   :  ดูเอกสารแนบ 3 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหัก

ภาษี หากไม่มีความจ าเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายปันผลประจ าปี 2561 โดย
จ่ายจากผลการด าเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงิน
ทั้งส้ิน 390.00 ล้านบาท โดยทั้งส้ินมาจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 
พฤษภาคม 2562 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.18 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท 
การลงมติ  :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดูเอกสารแนบ 4 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :   ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก และ
คราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งไปตามวาระ
นั้นมีสิทธิได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการใหม่ได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด (จ านวน 8 
ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 
3 ท่านดังนี้ 

1. นายมงคล  มังกรกนก  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

2. นายบุญน า  บุญน าทรัพย์  กรรมการไม่ใช่ผู้บริหาร 

3. ดร.ถกล  นันธิราภากร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
หมายเหตุ ดร.ถกล นันธิราภากร ได้รับการแต่งต้ังแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ อันได้แก่ นาย
มนัส หวังธรรมนูญ เนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมกรรมบริษัท เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2562 
 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่ง
ทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ
ท างานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง
บุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
การลงมติ  :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 



หน้าที่ 3 
 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดูเอกสารแนบ 5 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก

บริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับ
หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์และจะก าหนด 
ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
เบี้ยเล้ียงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดังนี้ 
 

หน่วย : บาท 
รายละเอียดค่าตอบแทน จ านวนกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จรายปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ 7 10,000 

ท่านละ 200,000 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 10,000 

ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 3 10,000 

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 3 7,500 

รวม 3,230,000 
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่ม-ี 
 
การลงมติ  :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา     :   ดูเอกสารแนบ 6 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 

บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท” 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   :  ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ 

เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ดังนี้ 

1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 
3. นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 
4. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 
5. นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร  เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และ
ก าหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็มิได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่
อย่างใด 
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การลงมติ  :  วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ทั้งนี้ บริษัท ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2562 และก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความ
ไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มความรวดเร็วและแม่นย าในการด าเนินการในการประชุมคร้ังนี้ทางบริษัท จึงได้

น าระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณาศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 

11) 

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระที่บริษัท เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดน าหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้พร้อม

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 

 

 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

                     (นายมงคล   มังกรกนก) 
                   กรรมการ 

 

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2561 
2. ข้อมูลส าคัญทางการเงิน 
3. ประวัติการจ่ายเงินปันผล (ปี 2552 – ปัจจุบัน) 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 

(ก) ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกต้ังแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ 

5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าตอบแทน 
7. ข้อบังคับของบริษัท ที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
8. รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
9. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2562 
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2561 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2561 
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9  

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
              

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน   ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 

  2. นายมงคล  มังกรกนก  กรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

  3. นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

  4. นายบุญน า  บุญน าทรัพย์  กรรมการ 

  5. นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  6. นายมนัส  หวังธรรมนูญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  7. นายก าจร  ชื่นชูจิตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 

1. นายพยนต์  ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
 ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพ็ญศิริ  ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 

  2. นายจิราศักด์ิ  เด่นเกรียงไกร  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 

  3. นายวัฒนธนพล  วัฒน์ธนวงศธร  ผู้จัดการส่วนบัญชี 
 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1. นายกิตติวัฒน์   เหล่าภัทรเกษม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

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

  1. นายศุภฤทธิ์  สันทรัชต์ไชย 

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ท่าน คือ 

1. นางสาววิลัดดา  ศรีไกรศร 

 

 เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  

  

การออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับ
หนึ่งเสียง 

2. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น 
3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 4 และ 5) เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  ให้

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามก ากับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทท าการนับคะแนนเสียง
ต่อไป ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียง  

4. ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะน าคะแนน
เสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย มาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง  
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5. ส าหรับวาระที่ 4 และ 5 เก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ ำปี 2560, การพิจารณา
เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนนพร้อมมทัง้ลงนามก ากับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ที่ไม่ส่งมอบ
จะถือว่างดออกเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของผู้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียง 

6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เร่ืองซึ่งมีกฎหมาย
และ/หรือข้อบังคับบริษัทก าหนดเป็นอย่างอื่นก็ให้ด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
  ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ท่าน จ านวน 196,523,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.23 และรับมอบฉันทะ 85 ท่าน 
จ านวน 257,142,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.56 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 117 ท่าน จ านวน 476,149,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.79 ซึ่ง
ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุม
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ท่าน จ านวน 10,112,200 หุ้น และรับมอบฉันทะ 3 ท่าน 
จ านวน 12,371,570 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 117 ท่าน จ านวน 476,149,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.25 )  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2560 
 นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2560 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
เห็นด้วย 401,928,438 เสียง คิดเป็นร้อยละ 84.41 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 74,220,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 15.59 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระที่ 1 เห็นด้วย    

 
 

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 
 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2560 บริษัทมียอดขายสินค้าทั้งส้ิน 2,551.87 ล้าน
บาทมากกว่าปี 2559 ที่มียอดขายทั้งส้ิน 1,852.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 699.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.73 ประกอบกับราคาขายโดย
เฉล่ียเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสุทธิเพิ่ขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทมีผลก าไรสุทธิทั้งส้ิน 315.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผลก าไร
สุทธิ 191.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.65 

 

  สรุปมติวาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินการประจ าปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 
 นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการชี้แจงถึงมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในปี 2560 บริษัทมี
สินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 1,389 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ านวน 903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 486 ล้านบาท 
ในปี 2560 มีหนี้สินหมุนเวียนจ านวน 504 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีหนี้สิน หมุนเวียนจ านวน 476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 28 ล้าน
บาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนสภาพควาคล่องส าหรับปี 2560 และ 2559 คือ 2.76 และ 1.90 เท่า ตามล าดับ 

ในปี 2560 มีมูลค่าหนี้สินรวมจ านวน 1,454 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีมูลค่าหนี้สินรวมจ านวน 1,216 ล้านบาท ในปี 
2560 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,261 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 2,043 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส าหรับปี 2560 และ 2559 คือ 0.64 และ0.60 เท่า ตามล าดับ 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
เห็นด้วย 476,149,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระที่ 3 เห็นด้วย    

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ และนายวัฒนธนพล วัฒน์ธนวงศธร ผู้จัดการส่วนบัญชีได้แถลง
ต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
คร้ังที่ 1/2561 โดยได้เสนอทางเลือกดังนี ้

1. จ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 
2. จ่ายเงินปันผลโดยจา่ยจากสัดส่วนผลการด าเนินการ 
  2.1 จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาทต่อหุ้น 
  2.2 จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.23 บาทต่อหุ้น 
3. จ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 

ซึ่งทางเลือกดังกล่าว แตกต่างจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ได้เผยแพร่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกล่าวไว้ว่า “จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 
0.25 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ิน 162.50 ล้านบาท ทั้งส้ินมาจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
 

อนุมัติเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 

เห็นด้วย 128,999 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.03 
 

อนุมัติเงินปันผล โดยจ่ายจากสัดส่วนผลการด าเนินการ 

    จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาทต่อหุ้น 

    จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.23 บาทต่อหุ้น 

เห็นด้วย 464,412,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.53 
 
 

อนุมัติเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น 

เห็นด้วย 11,607,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 02.44 
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เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปมติวาระที่ 4       เห็นด้วย เลือกอนุมัติจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากสัดส่วนการด าเนินการ 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระ
จ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกคร้ังหนึ่งได้ 
ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจ านวน 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 
  2. นายพยนต ์ ถาวรวงศ์ 

  3. นายก าจร ชื่นชูจิตต์ 

 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง 

 

นายพิพัฒน์ วีระถาวร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าได้มีประกาศผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ เสนอรายชื่อ
กรรมการหรือไม่ 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงที่ประชุมว่า ทางบริษัทมีความต้ังใจที่จะด าเนินการดังกล่าว แต่ไม่
สามารถด าเนินการได้ทันการประชุมคร้ังนี้โดยคาดว่าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังหน้า จะประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อย
อื่น ๆ สามารถเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคร้ังหน้าได้ 
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกกรรมการกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกว่าระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์     ประธานกรรมการ 
เห็นด้วย  472,168,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.16 
ไม่เห็นด้วย  3,981,133 เสียง คิดเป็นร้อยละ 00.84 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระที่ 5  เห็นด้วย    

 
นายพยนต์ ถาวรวงศ์     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เห็นด้วย  459,986,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.61 
ไม่เห็นด้วย  16,162,833 เสียง คิดเป็นร้อยละ 03.39 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระที่ 5  เห็นด้วย    
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นายก าจร ชื่นชูจิตต์     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
เห็นด้วย  469,206,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.54 
ไม่เห็นด้วย  6,942,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ 01.46 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระที่ 5  เห็นด้วย    

 

วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ส าหรับปี 2561 ดังนี ้
 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   ท่านละ 10,000 บาท/เดือน 

 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ท่านละ 10,000 บาท/เดือน 

 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   ท่านละ 10,000 บาท/เดือน 

4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ   ท่านละ  7,500 บาท/เดือน 

 5. บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ท่านละ  200,000 บาท/ปี 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,670,000 บาท/ปี 

 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 

เห็นด้วย 476,149,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระที่ 6 เห็นด้วย    

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทน 

 นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว  มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2561 ดังนี ้
 1. นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
 2. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 
 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 
 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ดังนี ้
  

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจ างวดส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 700,000 บาท 

 - ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 135,000 x 3 ไตรมาส   405,000 บาท 

 - ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม BOI                     50,000 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งส้ิน                1,155,000 บาท 
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 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้อง กับ
บุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็มิได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท 
สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึง
ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 
2561  
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

เห็นด้วย 476,149,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวาระที่ 7 เห็นด้วย    

 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

ในตอนท้ายของการประชุม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ 
 

นายถนัด หาญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประมาณการณ์ผลผลิตในปี 2561 และราคาโดยเฉล่ียของเศษกระดาษที่รับซื้อ และจะมีการ
ติดต้ังเคร่ืองผลิตที่ 3 หรือไม่ 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จ้งว่าบริษัทมีความต้ังใจที่จะผลิตสินค้าประมาณ 240,000 ตัน/ปี 
ราคาโดยเฉล่ียของเศษกระดาษที่รับซื้อประมาณ 5.60 – 5.70 บาท/กก. ส าหรับเคร่ืองผลิตที่ 3 มีแนวคิดที่จะติดต้ัง ทั้งนี้ต้องพิจารณา
แนวโน้มปริมาณการใช้กระดาษของตลาดโลก และนโยบายของประเทศจีนที่อาจส่งผลกระทบได้ โดยต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

 

นายพิพัฒน์ วีระถาวร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า มีการบริหารความเส่ียงทางด้านคู่แข่งทางการค้า 
ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต Operation cost และ Utilize capacity หรือไม ่

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาด แต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการก็จะ
ด าเนินการให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดแต่ละช่วง เพื่อให้มีผลก าไรสูงสุด 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเร่ือง Utilization rate ว่าในปี 2561 จะพยายาม
ผลักดันให้ได้ถึง 90% 
 
MR.CHIH-PING CHANG ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้สอบถามว่า มีการบริหารความเส่ียงทางด้านดอกเบี้ยเงินกู้อย่างไร 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเป็นดอกเบี้ย
แบบคงที่ (Fix rate) ส าหรับกระแสเงินสด (Cash flow) ค่อนข้างดี มีเงินกู้ระยะส้ันค่อนข้างน้อย ไม่เคยกู้ O/D และบางคร้ังมีเงินเหลือใน
การฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยเข้ามาบ้าง ส าหรับเร่ืองนี้ทางผู้บริหารและคณะกรรมการได้ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ าเสมอ 
นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าส าหรับดอกเบี้ยคงที่ (Fix rate) ประมาณ 4.25% และส่วนที่เหลือจะ
อยูจ่ะเป็น MLR -2 
 

นายกมล เรืองตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า นโยบายในการขายต่างประเทศเป็นเช่นไร 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า จากที่วางแผนไว้จะขายในประเทศ 90% และต่างประเทศ 
10% บางช่วงอาจจะส่งออกเยอะ บางช่วงอาจจะส่งออกน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด 
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นายวิรัช อยู่ช า ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โรงไฟฟ้ามีความเสถียรแค่ไหน คู่แข่งมีโรงไฟฟ้าหรือไม่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งผลให้ลดต้นทุนหรือไม่จะ
มีการติด Solar cell ที่อาคารหรือไม่และมีการบริหารเก่ียวกับน้ าท่วมตลอดจนการขาดแคลนน้ าอยา่งไร 
นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ ถูกน ามาใช้ภายในโรงงานเกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการลด
ต้นทุนการผลิต โดยเหลือจ าหน่ายเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตและยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ ากว่า 
จึงยังไม่ได้มกีารพิจารณาถึงระบบ Solar cell ส าหรับเร่ืองน้ าท่วมได้พิจารณาถึงประเด็นนี้ต้ังแต่ตอนสร้างโรงงานแล้ว โดยท าการถมพื้นดิน
ยกระดับสูงขึ้นจากพื้นถนนปกติถึง 1.5 เมตร และมีเขื่อนก้ันส าหรับเร่ืองขาดแคลนน้ าไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอยู่ใกล้แมน่้ า 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโรงไฟฟ้าระบบพลังงานร่วม(Cogeneration) 2 
โรง มี Boiler 3 ตัว มี Turbine generator 3 ตัว ก าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งส้ิน 21.5 MW เพียงพอต่อการผลิตส าหรับคู่แข่งที่มีขนาดเท่ากัน หรือใหญ่
กว่า ส่วนใหญ่ก็มีการติดต้ังโรงไฟฟ้าระบบดังกล่าวเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะท าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

 

นายนิรันดร์ อยู่ช า ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามวา่ มีนโยบายในการแตกพาร์และมีความเป็นได้มากน้อยเพียงไรที่บริษัทจะประกอบกิจการผลิต
กล่องกระดาษ 

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงว่ายังไม่ได้มีนโยบายในการแตกพาร์ในช่วงนี้ 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าทางบริษัทยังไม่มีนโยบายในการผลิตกล่องกระดาษ 
เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่แล้ว 

 
นายจารุพจน์ ณีศะนันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขายในประเทศหรือขายต่ างประเทศได้ก าไรสุทธิมากกวา่ ถ้าต้องก่อสร้างโรงงานใหม่จะ
ใช้เวลาเท่าไร และสอบถามเกี่ยวกับการขยายพื้นที่เก็บสินค้าให้เพียงพอต่อปริมาณขาย 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชีแ้จงว่าการจ าหน่ายนสินค้าในประเทศได้ราคาและก าไรสุทธิที่สูงกว่า 
ดังนั้นจึงเน้นการจ าหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก หากมีปริมาณคงเหลือจึงจะจ าหน่ายไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตามปริมาณการ
ส่ังซ้ือจากต่างประเทศ ในแต่ละคร้ังจะมีปริมาณมาก จึงนับเป็นทางเลือกและกลยุทธ์ในการขายอีกประการหนึ่ง  
 
กรณีสร้างโรงงานใหม่อย่างเร็วจะใช้เวลาประมาณ 2.0 - 2.5 ปี โดยจะใช้เวลาที่งานก่อสร้างมาก เพราะต้องสร้างอาคารขนาดใหญ่ พร้อม
ต้องติดต้ังระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้รองรับ ประกอบกับเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น หากจะสร้างโรงงานกระดาษมีความจ าเป็นในการติดต้ัง
โรงไฟฟ้าระบบพลังงานร่วมด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันทางด้านต้นทุนการผลิตได้ 
 
ส าหรับเร่ืองขยายพื้นที่เก็บสินค้า เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าในธุรกิจนี้ มีความต้องการแบบเร่งด่วน ระยะเวลาในการส่ังสินค้าส้ัน หาก
ไม่มีสินค้ารองรับก็จะพิจารณาส่ังซื้อจากผู้ขายรายอื่นแทน ดังนั้นปริมาณสต๊อกที่จัดเก็บไว้รองรับความต้องการของลูกค้าจึงนับเป็น
เงื่อนไขที่ส าคัญ จากที่ผ่านมาบริษัทมีเคร่ืองผลิตกระดาษ 1 เคร่ือง มีโกดังเก็บสินค้าขนาด 9,000 ตารางเมตร สามารถจัดเก็บสินค้าได้
ประมาณ 12,000 ตัน ตอนติดต้ังเคร่ืองผลิตกระดาษที่ 2 ช่วงใกล้ปีใหม่ลูกค้าชะลอการส่ังซ้ือ จ าเป็นต้องหยุดการเดินเคร่ืองในบางระยะ
เนื่องจากโกดังจัดเก็บสินค้าเดิมมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอจึงได้ประชุมคณะกรรมการและตัดสินใจที่จะขยายโกดังเก็บสินค้าให้สามารถ
รองรับปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ได้ตัดสินใจสร้างโกดังสินค้าใหม่ขนาด 6,000 
ตารางเมตร ขณะนี้แบบก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ โดยจะเร่ิมก่อสร้างประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนี้ในอนาคตหากมีการขยายก าลังการผลิต
อีก บริษัทก็จะขยายโกดังจัดเก็บสินคา้ด้วยเช่นเดียวกัน 
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นายกมล เรืองตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เก่ียวกับวิธีบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย 

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ามีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน เพื่อให้บรรลุถึง
เป้าหมาย เพื่อให้สามารถเดินเคร่ืองผลิตกระดาษได้อย่างมีเสถียรภาพ ผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย การหยุดเดินเคร่ืองเพื่อซ่อมบ ารุงไม่
ควรเกิน 1-2 วัน/เดือน อย่างไรก็ตามการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้

 

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 
 

        ลงช่ือ    ประธานที่ประชุม 

             (ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 
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เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 
 

ฐานะทางการเงิน 2561 2560 2559 
 สินทรัพย์หมุนเวียน 1,584.13 1,384.37 903.07 
 สินทรัพย์รวม 3,537.22 3,467.24 3,259.38 
 หนี้สินหมุนเวียน 588.73 504.13 475.77 
 หนี้สินรวม 861.05 1,405.74 1,216.04 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,676.17 2,061.50 2,043.34 
ผลการด าเนินงาน    
 รายได้จากการขาย 3,719.29 2,551.87 1,852.77 
 ต้นทุนขาย 2,748.90 2,074.95 1,561.76 
 ก าไรขั้นต้น 970.39 476.92 291.01 
 รายได้อื่น 43.41 35.69 23.79 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 115.67 93.60 74.24 
 ดอกเบี้ยจ่าย 32.98 34.71 1.14 
 ภาษีเงินได้ 87.98 16.42 47.95 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 777.17 367.88 191.47 
อัตราส่วนทางการเงิน    
 จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.20 0.57 0.29 
 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.69 2.75 1.90 
 หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.68 0.60 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 4.12 3.17 3.14 
 มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) 1.00 1.00 1.00 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) 20.65 14.22 10.20 
 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 29.04 17.85 9.37 
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 21.97 10.61 5.87 
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เอกสารแนบ 3 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
 

ประวัตกิารจา่ยเงินปันผล 

ล าดับ
ท่ี 

ปี 
งบการเงิน 

ราคา
พาร์ 

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)
ประจ าปี 

เงินปันผล 
(บาท/หุ้น) 

จ านวนเงิน 
ท่ีจ่ายปันผล 

(บาท) 

ร้อยละ
ของ 

ก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 

วัน เดือน ปี 
ท่ีจ่าย   

เงินปันผล 

การจ่ายเงิน
ปันผลเป็นไป
ตามนโยบาย

บริษัท 

1 2552 5 130,000,000 4,459,205.61 0.125   16,250,000 
 

364.41 
 

26/5/2553 เป็น 

2 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 

3 2554 5 130,000,000 10,158,471.12 0.15  19,500,000 

 
191.96 25/5/2555 

 
เป็น 

4 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 

    7/9/2555 (2) 
        23/5/2556 

 

 
เป็น 

5 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 

6 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 

7 2558 1 650,000,000 163,991,788.64 0.15   97,500,000 
 

59.45 
 

18/5/2559 เป็น 

8 2559 1 650,000,000 191,468,257.65 0.15   97,500,000 
 

50.92 
 

25/5/2560 เป็น 

9 2560 1 650,000,000 315,263,758.81 0.25 162,500,000 51.54 25/5/2561 เป็น 

10 
2561 

(ปีท่ีเสนอ) 
1 650,000,000 777,171,690.98 0.60 390,000,000 50.18 24/5/2562 เป็น 

หมายเหตุ   (1)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนนิงานงวด 6 เดือน สิ้นสดุวันที่ 30 มิถุนายน 2553 
 (2)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนนิงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
 (3)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนนิงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
 (4)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรับผลการด าเนนิงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธหิลังหกัภาษี หากไม่มีความจ าเป็นอืน่ใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยส าคัญ 

  



หน้าที่ 15 
 

เอกสารแนบ 4 (ก) 
 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

นายมงคล มังกรกนก อายุ 81 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 14 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 6.51%    

      ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA 

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชือ่บริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการร่วม บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชือ่บริษัท/หน่วยงาน 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จ ากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด  

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จ ากัด  
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จ ากัด 

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไทยน าศิริ ชูบุ จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จ ากัด 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท พัฒนาผ้าไทย จ ากัด 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   -ไม่ม-ี 

กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  -ไม่ม-ี 

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2561    เข้าร่วมประชุม 4 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง  



หน้าที่ 16 
 

เอกสารแนบ 4 (ก) 
 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

     นายบุญน า บุญน าทรัพย์ อายุ 89 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 14 ปี 9 เดือน 

สัดส่วนการถือหุ้น 0.99%    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี 
 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   กรรมการบริษัท 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการร่วม บริษัท โรงงานผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร และ ผู้อ านวยการร่วม บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัท/หน่วยงาน 
2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จ ากัด 

2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท คาสซาร์ด้ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   -ไม่ม-ี 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  -ไม่ม-ี 

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2561    เข้าร่วมประชุม 3 คร้ัง จากทั้งหมด 4 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 17 
 

เอกสารแนบ 4 (ก) 
 
ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

          ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 73 ปี สัญชาติไทย 

วันที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ -ไม่ม-ี 

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่ม-ี    

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่ม-ี 

(แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง อันได้แก่ นายมนัส หวังธรรมนูญ เนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ข้อมูลจ านวนปีที่

ด ารงต าแหน่งกรรมการ และต าแหน่งในบริษัทจะยึดถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น) 

 
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง   กรรมการอิสระ 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016 

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016 

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

-ไม่ม-ี 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายชื่อบริษัทจดทะเบียน 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ ากัด (มหาชน) 

2558 - ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลูชั่นส์ จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

-ไม่ม-ี 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา   -ไม่ม-ี 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท  -ไม่ม-ี 

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2561    -ไม่ม-ี 
 
 



หน้าที่ 18 
 
นิยามกรรมการอิสระ 

 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถท าหน้าที่คุ้มครอง
ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ท าหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือท าให้มี
ข้อจ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 

 

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เก่ียวข้องด้วย 
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจ

ควบคุม/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป ี

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้ 
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ

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

8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการด าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) 
 

   นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 4 (ข) 
ข้อบังคับบริษัท 

หมวดที่ 3 
คณะกรรมการ 

 ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมดน้ัน
ต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 16. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง  
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนน้ัน ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะเป็น
ผู้ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ท้ังน้ี กรรมการท่ีออกตามวาระน้ัน ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 

ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อ่ืน ๆ ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ท้ังนี้ไม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณา
เป็นคราว ๆ ไปหรือก าหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากน้ันให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตา่ง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได ้

 
ข้อ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน  

ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากี่งหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการผู้จัดการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และ

นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 
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ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกคร้ัง จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีท้ังประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งม า
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม
คณะกรรมการ กรรมการหน่ึงคนจะมีเสียงหน่ึงเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง กรรมการคน น้ันจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อคร้ัง 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนแล ะก าหนดวัน
ประชุมให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึน
ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการก าหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอ 

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร 
ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหน่ึงโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะ

ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงามตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมก ารบริษัท 
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร
ในอันท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนในฐานะท่ีเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขอ านาจน้ัน ๆ ก็ได้ 

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราส าคัญของบริษัท 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหน่ึง 
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เอกสารแนบ 5 
 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
      

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ (รายเดือน)      

       - คณะกรรมการบริษัท ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการสรรหาฯ ท่านละ - - - 7,500        7,500 

ค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัท (รายป)ี ท่านละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 3,440,000 3,400,000 3,670,000 3,230,000 

 

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่ม-ี  
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เอกสารแนบ 6 

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็น
อย่างดีตลอดมา อีกทั้งอัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 

ผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

    นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ 2982 2551 - 2555 

    นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ 5599 2556 - 2560 

    นายจุมพฏ  ไพรรัตนากร 7645 - 

    นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ 7764 - 

    นางสาวสุภาภรณ์  มั่งจิตร 8125 - 

 
หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ

บัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจ างวด ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562   720,000  บาท 
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส  450,000  บาท 

              3. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2562              50,000              บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งส้ิน             1,220,000  บาท 

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)  
  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประเภทค่าบริการ 2557 2558 2559 2560 2561 
2562 

(ปีที่เสนอ) 
 ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)       

        - ค่าสอบบัญชีประจ าปี 600,000 600,000 650,000 650,000 700,000 705,000 

        - ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 330,000 360,000 360,000 360,000 405,000 450,000 

        - ค่าตรวจสอบปฏิบัติตาม       

เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI - - -  50,000  50,000  50,000 

 ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee) - - - - - - 

รวม (บาท) 930,000 960,000 1,010,000 1,060,000 1,155,000 1,220,000 
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บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
อิสระแต่อย่างใด 

ทั้งนี้บริษัทก็มิได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
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เอกสารแนบ 7 
ข้อบังคับบริษัท 
หมวดที่ 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของ

บริษัท 
 
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถื อหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจ านวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด หรือ ผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวน้ัน ในกรณี น้ีให้
คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมท่ีระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะ

เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมท้ังความเ ห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม
และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน 

 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอ่ืนท่ัวราชอาณาจักร 
 
ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวันท่ีและลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
หนังสือมอบฉันทะน้ีจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 
ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและไม่ว่ากรณีหน่ึงกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่า
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ี

ก าหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ันได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นการประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับ
ว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการน่ังเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงซึ่งได้เข้าร่วมประชุมข้ึนเป็นประธาน 

 
ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนน

ลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
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(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสีย งท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติดหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ 

 
ข้อ 33. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(7) กิจการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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เอกสารแนบ 8 

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท 
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
   

1. นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ      58 ป ี

 ที่อยู่ติดต่อ      บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 

       เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม      วาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

   

   

2. นายก าจร ชื่นชูจิตต์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ      63 ป ี

 ที่อยู่ติดต่อ      บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 

       เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม      วาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
   

3. ดร.ถกล นันธิราภากร      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ      73 ป ี

 ที่อยู่ติดต่อ      บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซ่ือ 

       เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม      วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
     วาระที่ 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
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อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

เอกสารแนบ 9  
 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

            
         เขียนที่      
       วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 (1) ข้าพเจ้า         สัญชาติ    
อยู่บ้านเลขที่   ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม     หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
 (1)           อายุ                ป ี
อยู่บ้านเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    
 (2)           อายุ                 ป ี
อยู่บ้านเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    

(3)           อายุ                 ป ี
อยู่บ้านเลขที่   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
คร้ังที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
      ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผู้รับมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผู้รับมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผู้รับมอบฉันทะ 
               (     ) 
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 

 แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

        วันท่ี................เดือน...................................พ.ศ................... 
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ........................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................................................ 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม.................................................... . หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง ดงัน้ี 

หุ้นสามัญ....................................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ.................................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

  (1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................................................... 
  (2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................................................... 
  (3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 
1/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมิน่ี ช้ัน 3 เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต
หลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานท่ีอื่นด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

(1) วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

   วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่าน้ัน 
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 5     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

              การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

                                                                  ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก 
 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง                                      

     ชื่อกรรมการ : นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 6     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 7     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

   - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
      - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้มอบฉันทะ 

                                                                                         (........................................................................ ...) 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (....................................................................... ....) 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 

             (..................................................................... ......) 
ลงชื่อ.............................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (............................................................................) 

 
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น 

    ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ 

    ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  ครั้งท่ี 1/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง
เจมิน่ี ช้ัน 3 เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานท่ีอื่นด้วย 

 
  วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี __    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 

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

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

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

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

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

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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 อากร 

แสตมป์ 
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

        วันท่ี................เดือน...................................พ.ศ................... 
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................สัญชาติ........................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์................................................................ 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ................................................................................................................. 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุ้นจ านวนท้ังส้ินรวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง ดังน้ี 

        หุ้นสามัญ........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง 
        หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 

  (1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................................................... 
  (2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................................................... 
  (3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี1/2562 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมิน่ี ชั้น 3 เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

        มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงได้ 
       มอบฉันทะบางส่วน คือ 

    หุ้นสามัญ.....................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
    หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด......................................เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

(1) วาระท่ี 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย..............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2561 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

   วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่าน้ัน 
        เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
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วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

        การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
           การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก 
 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

     ชื่อกรรมการ : นายบุญน า บุญน าทรัพย์ 
 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

    ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 6     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

            เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 7     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

           - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
              - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 8     พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย..............เสียง     ไม่เห็นด้วย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
         (.......................................................................) 

 
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 

 
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
       (........................................................................) 

 
ลงชื่อ........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 



หน้าที่ 33 
 

หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก 

    จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ 

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  ครั้งท่ี 1/2562 ในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง
เจมิน่ี ช้ัน 3 เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา สถานท่ีอื่นด้วย 

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

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

 เห็นด้วย...............เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี __    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 เห็นด้วย...............เสียง     ไม่เห็นด้วย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
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หลักฐานแสดงสิทธกิารเขา้ร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)  
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

  - บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  

  - แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 

ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 

หมายเหตุ 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายัง 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ชั้น 4 เลขที ่113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
โทรศัพท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
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เอกสารแนบ 10 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
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เอกสารแนบ 11 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 

 
 
 

ผู้ถือหุ้น บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาด้วยตนเอง (เริ่ม 8.30 น) 

ตรวจเอกสารผู้รับมอบฉันทะ 

• แสดงบัตรประจ าตัว 

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode 

• แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารทีถู่กต้องครบถว้น 

• แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวผู้รบัมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง และ

บัตรประจ าตัวของผู้รบัมอบฉันทะ 

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบัตรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม (10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามล าดับ 

กรณีที่มีผู้ตอ้งการคัดค้านหรืองด

ออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและ

กรอกบัตรลงคะแนน (ส าหรับผู้
คัดค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 

บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตุการณ์การลงคะแนน 

เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้

ถือหุ้น เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
บริษัท 


