
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี คร้ังที ่1/2561 

บริษทั ยูไนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

วนัพฤหัสบดีที ่26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ช้ัน 1 เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรัีงสิต 

เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 

• เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป



วนัท่ี 21 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

สง่ท่ีสง่มาด้วย CD-ROM รายงานประจําปี 2560 

โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัพธุท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติให้กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัพฤหสับดท่ีี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนน

วิภาวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210  เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2560 เมื่อวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 1 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :  รายงานการประชมุดงักลา่ว ได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบและสามารถตรวจสอบความถกูต้อง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 

1/2560 เมื่อวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรอง

รายงานการประชมุดงักลา่ว 

การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมลูสาํคญัอ่ืนท่ีปรากฏ

อยูใ่นรายงานประจําปี 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2560 

การลงมติ  :  วาระนีไ้มต้่องลงมติ เน่ืองจากเป็นการนําเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบเทา่นัน้ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปี 2560 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา    :   ดเูอกสารแนบ 2 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  งบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชีแล้ว ดงัปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ซึง่บริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื

เชิญประชมุครัง้นี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี 2560 ซึ่งได้

ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีและผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมตอินมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

http://www.unitedpaper.co.th/


วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   :  ดเูอกสารแนบ 3 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ํา่กวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกั

ภาษี หากไมม่ีความจําเป็นอ่ืนใดหรือตามความเหมาะสม ซึง่บริษัทมีการจา่ยเงินปันผลอยา่งตอ่เน่ือง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิจดัสรรกําไรและจ่ายปันผลประจําปี 2560 โดย

จ่ายจากผลการดําเนินงานงวดวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงิน

ทัง้สิน้ 162.50 ล้านบาทกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 อตัราเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 

51.54 ของกําไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่มาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 4 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :   ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุ

ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็

ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีท่ีสองให้ใช้วิธีจบัสลาก 

และคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งไปตาม

วาระนัน้มีสทิธิได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการใหมไ่ด้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหนง่

ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี หมนุเวียนในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด (จํานวน 8 

ท่าน) ดงันัน้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นี ้จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 

3 ทา่นดงันี ้

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 

2. นายพยนต์ ถาวรวงศ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายกําจร ช่ืนชจิูตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีจึงได้ร่วมกนัพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ง

ทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเช่ียวชาญ ทัง้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ

ทํางานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้

บคุคลทัง้ 3 ข้างต้นเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 5 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ได้กําหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก

บริษัทในรูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จโบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนใด ตามข้อบงัคบั

หรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจจะกําหนดเป็นจํานวนแนน่อนหรือกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนด 



ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ   :  เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ดงันี ้
1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  ทา่นละ  10,000 บาท / เดือน 
2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ  10,000 บาท / เดือน 
3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  ทา่นละ  10,000 บาท / เดือน 
4. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหา  ทา่นละ    7,500 บาท / เดือน 

และพิจารณคา่ตอบแทน 
5. บําเหน็จกรรมการบริษัท   ทา่นละ              200,000  บาท / ปี 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้   3,670,000 บาท / ปี 
การลงมต  ิ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทน 

  ข้อมูลประกอบการพจิารณา     :   ดเูอกสารแนบ 6 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 

บญัญัติว่า “ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี 
ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บญัญัติว่า “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ของบริษัท” 

 ความเห ็นของคณะกรรมการ   :  ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้ว จงึเหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี แหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ดงันี ้

1. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 2982 
2. นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7764 
3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8125 

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 
และกําหนดคา่ตอบแทน 1,155,000 บาท/ปี ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบั
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

การลงมติ  :  วาระนีต้้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ซึ่งมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2561 และกําหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 ทัง้นีส้ทิธิในการรับเงินปันผลยงัมีความ
ไมแ่น่นอนเน่ืองจากต้องรอการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

 เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยําในการดําเนินการในการประชมุครัง้นีท้างบริษัทฯ จงึได้
นําระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ(กรุณาศกึษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 
11) 



จึงขอเรียนเชิญทา่นโปรดเข้าร่วมประชมุตาม วนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น ในกรณีท่ีทา่นต้องการมอบฉนัทะให้กรรมการ

อิสระท่ีบริษัทฯ เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้ อ่ืนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนําหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมานีพ้ร้อม

หลกัฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุตามเอกสารแนบ มาแสดงตอ่พนกังานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุ

ขอแสดงความนบัถือ

  (นายมงคล   มงักรกนก)

         กรรมการ

เอกสารแนบ 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2560

2. ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน

3. ประวตัิการจ่ายเงินปันผล (ปี 2550 – ปัจจบุนั)

4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5

(ก) ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการท่ีเสนอให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(ข) ข้อบงัคบับริษัทหมวดวา่ด้วยคณะกรรมการ 

5. ข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการ

6. รายนามผู้สอบบญัชีและรายละเอียดคา่ตอบแทน

7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น

8. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอเพ่ือรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น

9. หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ

10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ 

11. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2561



เอกสารแนบ 1 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2560 

เมื่อวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 

บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2560 

วนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมิน่ี ชัน้ 3 

เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 7 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ 

2. นายมงคล มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 

4. นายบญุนํา บญุนําทรัพย์ กรรมการ 

5. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายมนสั หวงัธรรมนญู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

7. นายพยนต์ ถาวรวงศ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

8. นายกําจร ช่ืนชจิูตต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 3 ท่าน คอื

1. นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 

2. นายจิราศกัดิ์ เดน่เกรียงไกร ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

3. นายวฒันธนพล วฒัน์ธนวงศธร ผู้จดัการสว่นบญัชี

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกดั ที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 1 ท่าน คือ

1. นายศภุฤทธ์ิ สนัทรัชต์ไชย ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด จาํนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสาวสมผล รินทร์สกลุ

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถอืหุ้น จาํนวน 1 ท่าน คอื 

1. นางสาววิลดัดา ศรีไกรศร 



เจ้าหน้าท่ีกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและชีแ้จงให้ทราบถงึวธีิปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ 

การออกเสยีงลงคะแนน 

1. สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีงและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้

ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

1.2 ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ดาํเนินการเป็นไปตามท่ี

กําหนดนัน้ โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว

2. การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีง

การออกเสยีงลงคะแนนจะได้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่บตัรลงคะแนนจะมี 4 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 - สเีหลอืง ใช้สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 1, 3, 4 

สว่นท่ี 2 - สชีมพ ู ใช้สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 5 

สว่นท่ี 3 - สฟีา้ ใช้สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 6, 7 

สว่นท่ี 4 - สขีาว ใช้สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

และขอให้ผู้ ถือหุ้นเขยีนช่ือ, จํานวนหุ้น, และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ และแจ้งให้ท่ีประชมุ

ทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ท่าน จํานวน 186,114,636 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.63 และรับมอบฉันทะ 104 ท่าน 

จํานวน 225,475,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.69 รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 116 ท่าน จํานวน 411,589,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.32 ซึ่ง

ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มงักรกนก ทําหน้าท่ีดําเนินการประชุม (ในระหว่างการ

ประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ท่าน จํานวน 18,456,500 หุ้น และรับมอบ

ฉันทะ 3 ท่าน จํานวน 12,415,971 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 134 ทา่น จํานวน 442,462,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07) 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 

นายมงคล มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ครัง้ท่ี 1/2559 เมื่อวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ แล้ว 

ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ท่ี 1/2559 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 429,597,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.09 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 355,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.08 

สรุปมติวาระท่ี 1 เห็นด้วย 



วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ในปี 2559 บริษัทฯ ขายสนิค้าได้จํานวน 115,141 ตนั เมื่อ

เทียบกบัปี 2558 ขายสินค้าได้จํานวน 115,893 ตนั ลดลงจํานวน 752 ตนั ในปี 2559 มีมลูค่าขายสินค้าคิดเป็นเงินจํานวน 1,853 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกบัปี 2558 มีมลูคา่ขายสนิค้าทัง้สิน้คิดเป็นเงินจํานวน 1,835 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 18 ล้านบาท สาเหตมุาจากมีการทดสอบผลติ

สนิค้าในช่วงปลายปีตามแผนงานขยายกําลงัผลติในอนาคต แตร่าคาวตัถดุิบหลกั เช่น เศษกระดาษลดลง ประกอบกบัราคาขายโดยเฉลี่ย

เพ่ิมขึน้สง่ผลให้บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพ่ิมขึน้โดยในปี 2559 ราคาขายกระดาษตอ่ตนัของบริษัทฯ ยงัสามารถคงราคาไว้ได้เช่นเดียวกนักบัใน

ปี  2558 และ ปี 2559 รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2559 มีมลูค่าจํานวน 11.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 มีมลูค่าการขายไฟฟ้า

จํานวน 14.53 ล้านบาท ลดลงจํานวน 3.3 ล้านบาท 

นายณรงศกัดิ์  เมฆมาสนิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึงกําลงัการผลติสนิค้าวา่บริษัทฯ จะสามารถผลติได้ตามท่ีวางไว้หรือไม ่สญัญาขาย

ไฟฟา้กบัการไฟฟา้จะสามารถขายได้เทา่ไหร่ และสอบถามถึงเร่ืองนํา้ท่ีทางบริษัทฯ นํามาใช้ ราคาสงูกวา่การประปาหรือไม ่

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่า ช่วงปลายปีทางบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง Test run เน่ืองจากเคร่ืองติดตัง้เสร็จสิน้ในเดือน

ตลุาคม เคร่ืองจกัรใหม่เร่ิมเดินในเดือนมกราคมช่วงแรกอยู่ระหว่างให้พนกังานได้เรียนรู้การใช้งานเคร่ืองจกัร คาดว่าจะสามารถผลิตได้ 

400 ตนั/วนั หลงัจากไตรมาส 3 แล้วคาดวา่จะสามารถเดนิได้เป็น 500 ตนั/วนั ในสว่นของโรงไฟฟา้จะแล้วเสร็จในเดือนมิถนุายน กําลงัการ

ผลิตโรงไฟฟ้าเก่าสามารถผลิตได้ท่ี 9.5 เมกะวตัต์ สว่นโรงไฟฟ้าใหม่จะสามารถผลิตได้ท่ี 12 เมกะวตัต์ สญัญาขายไฟฟ้าสามารถขายได้ 

3 เมกะวตัต์ และจะมีการทําสญัญาขายใหมเ่ป็น 8 เมกะวตัต์ สว่นนํา้ท่ีทางบริษัทฯ ใช้อยูน่ัน้เป็นนํา้ท่ีได้มาจาก 2 สว่น สว่นแรกเป็นนํา้จาก

แมนํ่า้และอีกสว่นเป็นนํา้ท่ีสบูมาจาก บริษัท ปราจีนแลนด์ จํากดั นํามาผา่นการบําบดัและสง่ให้ทางบริษัทฯ ราคานํา้ท่ีซือ้ยนิูตละ 9.30 บาท 

เป็นราคาท่ีตํ่ากวา่การประปา

นายวิรัช อยูช่า  ผู้ ถือหุ้น สอบถามระยะเวลาท่ีชดัเจนของโรงไฟฟา้เน่ืองจากมีการเลือ่นมาหลายครัง้ และเคร่ืองผลติกระดาษเก่า

ท่ีมีการปรับปรุงทัง้หมด จากนัน้ได้ถามถึงคา่เสือ่มของเคร่ืองจกัรเก่า เคร่ืองจกัรใหม ่รวมถึงการบริหารจดัการซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรวา่การใช้

ระบบจะช่วยในเร่ืองของ Zero Breakdown 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่า ระยะเวลาของโรงไฟฟา้นัน้ชดัเจนแล้วเน่ืองมีการประชมุกนัมาโดยตลอดคาดวา่จะสามารถ 

Test run ได้ในเดือนพฤษภาคม และใช้จริงในเดือนมิถุนายน ในส่วนของเคร่ืองผลิตกระดาษเก่านัน้บริษัทฯ ได้ถือโอกาสนีใ้นการหยดุ

ซ่อมแซมบํารุงเน่ืองจากมีโครงสร้างบางตัวใช้งานมามากกว่า 20 ปี หากเสร็จแล้วจะสามารถเดินได้ดีกว่าเก่า ส่วนค่าเสื่อมสําหรับ

เคร่ืองจกัรเก่าหมดแล้วแตย่งัมีบางสว่นท่ีลงทนุเพ่ิม คา่เสือ่มเคร่ืองจกัรแบง่เป็น 2-3 ประเภท ตวัเคร่ืองจกัรจะตดั 15 ปี ระบบ Automation 

และระบบไฟฟา้ตดั 5 ปี สว่นการก่อสร้างตดั 20 ปี เง่ือนไขเร่ืองภาษีของ BOI นัน้ทางบริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบคุคลเป็น

เวลา 8 ปี ในต้นปีนีบ้ริษัทฯ จะผลิตสินค้าจากเคร่ืองจกัรใหม่และหยดุเดินเคร่ืองจกัรเก่าจนกวา่โรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ เน่ืองจากเคร่ืองจกัร

ใหม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ส่วนในเร่ืองของการบริหารจัดการซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัร คุณมงคล  มังกรกนก ชีแ้จงว่า บริษัทฯ จะ

ดําเนินการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตอ่ไป 

ผู้ ถือหุ้น สอบถาม ปริมาณการใช้นํา้ผลติกระดาษและความเสีย่งของลกูค้าตา่งประเทศท่ีมเีพียงรายเดียวเน่ืองจากสินค้าจะผลิต

ได้มากขึน้ บริษัทฯ จะมวีิธีในการบริหารจดัการอยา่งไร

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่า ปริมาณนํา้ท่ีใช้ประมาณ 15 คิวนํา้/1 ตนักระดาษ ท่ีผา่นมาบริษัทฯ มีสินค้าไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการของลกูค้าจึงไมส่ามารถขายสง่ออกได้มากนกั แต่บริษัทฯ ยงัคงเน้นขายในประเทศ ตอนนีก็้มีบริษัทฯ คู่แข่งขอให้ผลติสนิค้า

แต่ตีตราบริษัทคู่แข่ง ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่าหากขายเองจะดีกวา่โดยหากกําลงัการผลิตเกิน 20,000 ตนั/เดือน จะทําการผลกัดนัสินค้าไป

ยงัตา่งประเทศ



วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2559 

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงถึงมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและหนีส้ินหมุนเวียนในปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน

จํานวน 903 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 มีสนิทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 871 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จํานวน 32 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มี

หนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 476 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 มีหนีส้ินหมนุเวียนจํานวน 531 ล้านบาท ลดลงจํานวน 55 ล้านบาท ในปี 2559 

บริษัทฯ มีมลูค่าหนีส้ินรวมจํานวน 1,216 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 มีมลูค่าหนีส้ินรวมจํานวน 622 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มี

สว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 2,043 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2558 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 1,949 ล้านบาทและในปี 2559 อตัราสว่นหนีส้นิ

ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 0.60 เทา่ เมื่อเทียบกบัปี 2558 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 0.32 เทา่

ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงิน

ประจําปี 2559 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 429,597,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.09 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 355,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.08 

สรุปมติวาระท่ี 3 เห็นด้วย 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 191.47 ล้านบาท 

คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิจดัสรรกําไรและจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 โดยจ่าย

จากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 97.50 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลใน

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิให้จดัสรรกําไรและ

จ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 429,952,110 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.17 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปมติวาระท่ี 4 เห็นด้วย 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

นายมงคล มงักรกนก ชีแ้จงวา่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ในแตล่ะปีกรรมการจะต้องออกตามวาระจํานวน 

1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่อีกครัง้หนึ่งได้ 

ปัจจบุนักรรมการบริษัทมีจํานวน 8 ทา่น ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีจ้ึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระรวม 3 ทา่น คือ

1. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์

2. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร 

3. นายมนสั หวงัธรรมนญู

ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการท่ีผา่นมา มีมติให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่ใหมอี่กวาระหนึง่



นางชญานชุ  กณัหปกรณ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมลงทนุไทย สอบถามการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระท่ีดํารง

ตําแหน่งเป็นระยะเวลานาน และการเลือกตัง้กรรมการนัน้มีทัง้กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทเหตใุดมีแบบเลือกทัง้ชุดและเลือกเป็น

รายบคุคล 

คณุสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร ชีแ้จงเร่ืองการเลือกตัง้นัน้หากผู้ ถือหุ้นจะเลอืกทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งก็สามารถเลือกแบบทัง้

ชุดได้ แต่หากต้องการเลือกเป็นรายบุคคลก็สามารถเลือกเป็นรายบุคคลได้เช่นเดียวกัน จากนัน้ได้ชีแ้จงเร่ืองการดํารงตําแหน่งของ

กรรมการอิสระว่า มีการหารือถึงอายุการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระแล้วแต่เน่ืองจาก กรรมการอิสระท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจ

กระดาษเป็นคณุสมบตัิเฉพาะด้านท่ีหาได้ยาก ประกอบกบักรรมการอิสระทัง้ 2 ท่าน นีเ้ป็นผู้ ท่ีคุณสมบตัิครบถ้วนถกูต้องตามกฎตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ท่ีได้กําหนดไว้จึงมีมติเห็นสมควรและนําเสนอในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คณุสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร ได้เสนอแนวคิดถึงความ

จําเป็นและเหมาะสมดงักลา่วผา่นทางผู้สงัเกตกุารณ์จากสมาคมสง่เสริมการลงทนุในการนําเสนอและพิจารณาแก่ทาง ก.ล.ต. ตอ่ไป 

ท่ีประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนให้เลอืกกรรมการกลบัเข้า

ดํารงตําแหนง่อีกวา่ระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 442,167,310 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.93 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นด้วย  

นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 437,961,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.98 

ไมเ่ห็นด้วย 4,205,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.95 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นด้วย  

นายมนสั หวงัธรรมนญู กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 437,961,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.98 

ไมเ่ห็นด้วย 4,205,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.95 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นด้วย 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 

นายมงคล มงักรกนก ได้แถลงวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทน

คณะกรรมการ สาํหรับปี 2560 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทา่นละ 10,000 บาท/เดือน 

2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 10,000 บาท/เดือน 

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ทา่นละ 10,000 บาท/เดือน 

4. บําเหน็จกรรมการบริษัท ทา่นละ  200,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,400,000 บาท/ปี



ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 436,375,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.62 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

สรุปมติวาระท่ี 6 เห็นด้วย 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือ

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือ

พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560 ดงันี ้

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3104 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5599 

3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 8125 

โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้และกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2560 ดงันี ้

- คา่บริการสอบบญัชี ประจํางวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจํานวนเงิน 650,000 บาท

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

- คา่ตรวจสอบตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริม BOI         50,000 บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้  1,060,000 บาท 

ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกับ

บคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานท่ีผา่นมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั มี

ความเห็นวา่มีคณุภาพ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอยา่งดีเสมอมา จึงเสนอให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2560  

ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี

ประจําปี 2560 และกําหนดคา่ตอบแทนตามท่ีเสนอมาโดยมีคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 436,385,810 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.62 

ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

สรุปมติวาระท่ี 7 เห็นด้วย 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชมุเวลา 11.15 น. 

ลงช่ือ ประธานท่ีประชมุ

  (ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์)



เอกสารแนบ 2 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปี 2560 

  ข้อมูลสาํคัญทางการเงนิ หน่วย : ล้านบาท 

        ฐานะทางการเงนิ 2558 2559 2560 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 871.22 903.07 1,389.44 

สนิทรัพย์รวม   2,571.73 3,259.38 3,715.48 

หนีส้นิหมนุเวียน 530.85 475.77 504.13 

หนีส้นิรวม   622.36 1,216.04 1,454.38 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,949.37 2,043.34 2,261.10 

        ผลการดาํเนินงาน 

รายได้จากการขาย   1,835.38 1,852.77 2,551.87 

ต้นทนุขาย   1,586.98 1,561.76 2,140.16 

กําไรขัน้ต้น   248.40 291.01 411.71 

รายได้อ่ืน 30.42 23.79 35.28 

คา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 73.37 74.24 93.60 

ต้นทนุทางการเงิน 0.27 1.14 34.71 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 163.99 191.47 315.26 

        อัตราส่วนทางการเงนิ

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

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท)   0.25 0.29 0.49 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)   1.64 1.90 2.76 

หนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)   0.32 0.60 0.64 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)   3.00 3.14 3.48 

มลูคา่ท่ีตราไว้ (บาท)  1.00 1.00 1.00 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่รายได้รวม (%)   8.79 10.20 12.19 

อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (%) 8.41 9.37 13.94 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์รวม (%) 6.38 5.87 8.49 



เอกสารแนบ 3 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุตัจิดัสรรกําไรและจา่ยเงินปันผลประจําปี 2560 

ประวัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

ลําดับ

ท่ี 

ปี 

งบการเงนิ 

ราคา

พาร์ 

จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

กําไร(ขาดทุน)

ประจําปี 

เงนิปันผล 

(บาท/หุ้น) 

จํานวนเงนิ

ท่ีจ่ายปันผล 

(บาท) 

ร้อยละ

ของ 

กําไรสุทธิ 

ประจําปี 

วัน เดือน ปี 

ท่ีจ่าย 

เงนิปันผล 

การจ่ายเงนิ

ปันผลเป็นไป

ตามนโยบาย

บริษัทฯ 

1 2551 5 130,000,000 (34,273,913.38) งดจ่าย - - - เป็น 

2 2552 5 130,000,000 4,459,205.61 0.125   16,250,000 364.41 26/5/2553 เป็น 

3 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 

4 2554 5 130,000,000 10,158,471.12 0.15  19,500,000 191.96 25/5/2555 เป็น 

5 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 

6 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 

7 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 

8 2558 1 650,000,000 163,991,788.64 0.15   97,500,000 59.45 18/5/2559 เป็น 

9 2559 1 650,000,000 191,468,257.65 0.15   97,500,000 50.92 25/5/2560 เป็น 

10 
2560 

(ปีท่ีเสนอ) 1 650,000,000 315,263,758.81 0.25 162,500,000 51.54 25/5/2561 เป็น 

หมายเหต ุ  (1)   เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2553 

(2)   เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2555 

(3)   เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2556 

(4)   เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2557 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีความจําเป็นอ่ืนใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ม่มี

ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั 



(ก) 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ช่ือ  : ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์

อาย ุ  : 80 ปี

สญัชาต ิ  : ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ

วฒุิการศกึษา  : DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION  

CALIFORNIA COAST UNIVERSITY, USA 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

รุ่นท่ี 32/2005 (ก.พ. 2548) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย

สดัสว่นการถือหุ้น : จํานวน 58,874,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.06 

ตําแหนง่ปัจจบุนั : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 13 ปี

การดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

    -บริษัทจดทะเบียนอ่ืน (1 แหง่)  : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) 

     -กิจการท่ีมใิช่บริษัทจดทะเบียน (6 แหง่) : ประธานกรรมการ บริษัท ยเูนียนเปเปอร์คารตอนส์ จํากดั    

ประธานกรรมการ บริษัท ยเูนียนคาร์ตอน อินดสัทรีย์ จํากดั 

ประธานกรรมการ บริษัท ยไูทย คาร์ตอนส์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จํากดั 

กรรมการ บริษัท ยเูนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จํากดั 

กรรมการ บริษัท ควอลติีค้าร์ตอนส์ จํากดั 

   -กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความ : ไมม่ี  

    ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

การเข้าประชมุในปี 2560  : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : 22 มีนาคม 2547 

เอกสารแนบ 4 



ช่ือ  : นายกําจร  ช่ืนชจิูตต์ 

อาย ุ  : 62 ปี

สญัชาต ิ  : ไทย

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ

วฒุิการศกึษา  : POST GRADUATED DIPLOMA MANAGEMENT 

STUDIES UNIVERSITY OF BRIGHTON, UK 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 

รุ่นท่ี 23/2004 (พ.ค. 2547) 

สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

สดัสว่นการถือหุ้น  : จํานวน 1,089,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 

ตําแหนง่ปัจจบุนั  : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 13 ปี

การดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

    -บริษัทจดทะเบียนอ่ืน    (1 แหง่) : กรรมการ บริษัท โรงงานผ้าไทย จํากดั (มหาชน) 

     -กิจการท่ีมใิช่บริษัทจดทะเบียน     : ไมม่ี 

     -กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความ : ไมม่ี

       ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมม่ี 

การเข้าประชมุในปี 2560  : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 4 ครัง้

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : 22 มีนาคม 2547 



 

 

 

 

 

 
 

ช่ือ     : นายพยนต์ ถาวรวงศ์ 

อาย ุ     : 82 ปี 

สญัชาต ิ     : ไทย 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้  : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วฒุิการศกึษา    :  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเคม ี   

       จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  

      รุ่นท่ี 23/2004 (พ.ค. 2547) 

      สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

สดัสว่นการถือหุ้น    : ไมม่ี 

ตําแหนง่ปัจจบุนั    : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ   : 13 ปี 

การดาํรงตาํแหนง่เป็นกรรมการ/ผู้บริหาร 

     -บริษัทจดทะเบียนอ่ืน     : ไมม่ี 

     -กิจการท่ีมใิช่บริษัทจดทะเบียน        (1 แหง่) : กรรมการผู้จดัการ บริษัท วงัขนายเปเปอร์ จํากดั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท อารีย์กิจเกษตร จํากดั 

     -กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความ  : ไมม่ี 

       ขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  : ไมม่ี 

การเข้าประชมุในปี 2560   : มีการประชมุคณะกรรมการบริษัท 4 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 

วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้   : 22 มีนาคม 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 



นิยามกรรมการอสิระ 

 

 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถทําหน้าท่ีคุ้มครอง

ผลประโยชน์ผู้ ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทําหน้าท่ีจดัการของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจหรือทําให้มี

ข้อจํากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคณุสมบตัิดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้มีอํานาจ

ควบคุม/ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัทฯ หรือนิติ

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้องและบตุร รวมทัง้คู่

สมรสของบตุรกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุหรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ 

4. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้

วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร

ของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ

ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้

ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

6. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งอิสระได้ 

7. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบับริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการท่ีประกอบธุรกิจ

เหมือนกัน ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา/ผู้มีอํานาจ

ควบคมุในกิจการดงักลา่ว 

8. สามารถมีสว่นร่วมตดัสนิใจในการดําเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) 

 

   นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทา่กบัข้อกําหนดขัน้ตํา่ของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 4 

(ข) 

ข้อบังคับบริษัท 

หมวดท่ี 3 

คณะกรรมการ 

 ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดนัน้

ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

 กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตัหิน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ข้อ 16. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

(3) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะ

พงึเลือกตัง้ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือ

จะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึง่ในสาม 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนัน้ ให้จบัฉลากกนัว่าผู้ ใดจะเป็น

ผู้ออก ส่วนปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ ๆ อาจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ 

ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ

อ่ืน ๆ ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา ทัง้นีไ้ม่วา่จะกําหนดเป็นจํานวนแน่นอน หรือกําหนดเป็นหลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการพิจารณา

เป็นคราว ๆ ไปหรือกําหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้ง และสวสัดกิารตา่ง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึง่ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทน

และผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทอีกตา่งหากด้วย 

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั 

(4) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตใิห้ออกตามข้อ 22 

(5) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่บริษัทและการลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับใบลาออกแล้ว

กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึง่ จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

 



ข้อ 21. ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัแิละ

ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง

เดือน บคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเข้าไปแทน 

ข้อ 22. ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงกําหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าก่ีงหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียง 

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึง่เป็นกรรมการผู้จดัการ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และ

นอกจากนี ้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึง่แทนคณะกรรมการก็ได้ 

ข้อ 24. ในการประชมุคณะกรรมการทกุครัง้ จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมด จงึจะครบ

องค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีทัง้ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมา

ประชมุเลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานท่ีประชมุ 

การวนิิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจํานวนกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชมุ

คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง กรรมการคนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนตอ่ครัง้ 

ในการเรียกประชมุคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมการ

ไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวัน

ประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

อย่างไรก็ดีกรรมการตัง้แตส่องคนขึน้ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชมุคณะกรรมการได้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แตส่องคนขึน้

ไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกําหนดวนัประชมุภายในสิบส่ีวนั นบัแตว่นัท่ีได้รับการร้องขอ 

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือในจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจํานวนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด ซึ่งจะ

ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบัติงามตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนและบําเหน็จตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถงึสิทธิของกรรมการบริหาร

ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอ่ืนในฐานะท่ีเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอ่ืนใดให้ดําเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพ่ือให้บุคคล

ดงักล่าวมีอํานาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือ

แก้ไขอํานาจนัน้ ๆ ก็ได้ 

ข้อ 27. กรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทเพ่ือมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสําคญัของบริษัท 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดช่ือกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือแทนบริษัทตามวรรคหนึง่ 



เอกสารแนบ 5 

 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 

 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
      

คา่ตอบแทนประจําตําแหนง่ (รายเดือน)      

       - คณะกรรมการบริษัท ทา่นละ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการบริหาร ทา่นละ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการสรรหาฯ ทา่นละ่ - - - -        7,500 

คา่บําเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี) ทา่นละ่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
      

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,840,000 3,840,000 3,440,000 3,400,000 3,670,000 

 

 

  



เอกสารแนบ 6 

ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7 : พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคดัเลือก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากัด เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมถึงปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็น

อยา่งดีตลอดมา อีกทัง้อตัราคา่บริการเหมาะสมตอ่ปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอํานาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

ผู้สอบบัญช ี เลขที่ใบอนุญาต ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ 

    นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 2982 2551 - 2555 

    นายนพฤกษ์  พิษณวุงษ์ 7764 - 

    นางสาวสภุาภรณ์  มัง่จิตร 8125 - 

 หมายเหต ุตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบ

บญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ี สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีที่

ผู้สอบบญัชีรายเดิมทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี

บญัชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย 

1. ค่าบริการสอบบญัชี ประจํางวด สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  700,000  บาท 

2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 135,000 บาท x 3 ไตรมาส  405,000  บาท 

3. ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI ปี 2561  

                  
ฉบบัละ 50,000 บาท จํานวน  1 ฉบบั                               50,000              บาท 

     รวมเป็นเงินทัง้สิน้             1,155,000  บาท 
 

(ยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิงานต่างจังหวดั ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง) 

 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประเภทค่าบริการ 2556 2557 2558 2559 2560 
2561 

(ปีที่เสนอ) 

 คา่สอบบญัชี (Audit Fee)       

        - คา่สอบบญัชีประจําปี 600,000 600,000 600,000 650,000 650,000 700,000 

        - คา่สอบทานงบการเงินไตรมาส 330,000 330,000 360,000 360,000 360,000 405,000 

        - คา่ตรวจสอบปฏิบตัิตาม       

เง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI - - -  50,000  50,000  50,000 

 คา่บริการอ่ืน (Non - Audit Fee) - - - - - - 

รวม (บาท) 930,000 930,000 960,000 1,060,000 1,060,000 1,155,000 

ทัง้นีบ้ริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีเสนอแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ไมม่ีความสมัพนัธ์

หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่ง

เป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
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ข้อบังคับบริษัท 

หมวดท่ี 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของ

บริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นนบัจํานวนรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือ ผู้ ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ห้

คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 

ข้อ 29. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุท่ีระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะ

เสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติหรือพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และคณะกรรมการจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชุมให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม

และให้โฆษณาหนงัสือนดัประชมุดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ตดิตอ่กนัสามวนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่าสามวนั 

 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะ

จะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 

 

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน หรือมีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า

หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชมุล่วงเลยไปแล้วถงึหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ี

กําหนด หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นัน้ได้เรียกนดั เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการประชุม

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบั

วา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

หรือไม่สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุขึน้เป็นประธาน 

 

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง 

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบัก็ให้ลงคะแนน

ลบั ส่วนวธีิการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชมุกําหนด 



มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี

ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืน

เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลหรือนิตบิคุคลอ่ืน โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเตดิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มทนุหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้  

(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ 

 

ข้อ 33. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

(2) พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท 

(6) พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(7) กิจการอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 8 

รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ 

เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
   

1. นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ      57 ปี 
 ท่ีอยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 
       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 6 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

   
   

2. นายพยนต์  ถาวรวงศ์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ      82 ปี 
 ท่ีอยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 
       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 5 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

       วาระท่ี 6 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 
   

3. นายมนสั  หวงัธรรมนญู      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 อาย ุ      64 ปี 
 ท่ีอยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 
       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 6 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

   
4. นายกําจร  ช่ืนชจิูตต์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      62 ปี 
 ท่ีอยูต่ิดตอ่      บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 
       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 สว่นได้เสยีในวาระการประชมุ      วาระท่ี 5 : พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

       วาระท่ี 6 : พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 

 

  



อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

เอกสารแนบ 9  

 

 แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. (แบบทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง กําหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

            

         เขียนท่ี      

       วนัท่ี  เดือน   พ.ศ.   

 (1) ข้าพเจ้า         สญัชาต ิ    

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน    ตําบล/แขวง      

อําเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม     หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง ดงันี ้

 หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 หุ้นบริุมสทิธิ     หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 

 (1)           อาย ุ                ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี    ถนน     ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

 (2)           อาย ุ                 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี    ถนน     ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

(3)           อาย ุ                 ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี   ถนน     ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย์    

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

ครัง้ท่ี 1/2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชัน้ 1 เลขท่ี 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

      ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 

               (     ) 

      ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (     ) 

      ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (     ) 

      ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

               (     ) 

หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

  



อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

 แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กําหนดรายการตา่ง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 
............................................................................................................... 

เขียนที่............................................................... 
        วนัที่................เดือน...................................พ.ศ................... 

(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สญัชาติ........................................................... 
อยูบ้่านเลขที่....................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 
อําเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.................................................... . หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.....................................เสียง ดงันี ้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 
อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

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

อําเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
  (3)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 
อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

อําเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ที่ 

1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชัน้ 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อ่ืนด้วย 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัพธุที่ 26 เมษายน 2560 
   �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

� เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที่ 3     พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2560 
   �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที่ 6     พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 
   �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
               � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที่ 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทน 
�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 

       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
      - พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 
       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

วาระที่ 8     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 



�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
  (2) วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล 

   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยจากกิจการที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุเทา่นัน้ 

       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยตามสดัสว่นจากผลการดาํเนินการ 

           จา่ยเงินปันผลจากกิจการที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ     0.02 บาทตอ่หุ้น 

       จา่ยเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ         0.23 บาทตอ่หุ้น 

       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุเทา่นัน้ 

       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

 

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

          � การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                                                                  ช่ือกรรมการ : ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 

� เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง                                      
     ช่ือกรรมการ : นายพยนต์  ถาวรวงศ์ 
       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
     ช่ือกรรมการ : นายกําจร  ช่ืนชจิูตต์ 
       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง 

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมี

สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ

เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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

                                                                                         

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

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

      

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

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

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้น 
    ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบ 
    ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

  



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ครัง้ที่ 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชัน้ 

1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัสี่ 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) 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

    � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 
 



อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ 

คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 

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

เขียนที่............................................................... 
        วนัที่................เดือน...................................พ.ศ................... 

(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................สญัชาติ........................................................... 
อยูบ้่านเลขที่....................................ถนน........................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 
อําเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย์................................................................ 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั................................................................................................................. 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั.......................................เสียง ดงันี ้

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 
อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

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

อําเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
  (3)......................................................................................................................................อาย.ุ.........................................ปี 
อยูบ้่านเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง.............................................................................. 

อําเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย์................................................................... 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ที่1/2561 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชัน้ 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเลื่อนไปในวนั เวลา สถานที่อ่ืนด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
(1) วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวนัพธุ ที่ 26 เมษายน 2560 

   �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที่ 3     พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2560 
   �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

วาระที่ 6     พิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 
   �  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้



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

วาระที่ 7     พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 และกําหนดคา่ตอบแทน 
�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   �  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 

� เห็นด้วย..............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง    � งดออกเสียง...............เสียง 
              - พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

� 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 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล 

   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยจากกิจการที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุเทา่นัน้ 

       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยตามสดัสว่นจากผลการดาํเนินการ 

           จา่ยเงินปันผลจากกิจการที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุ     0.02 บาทตอ่หุ้น 

       จา่ยเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ         0.23 บาทตอ่หุ้น 

       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

   วาระที่ 4     พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุเทา่นัน้ 

       � เห็นด้วย    � ไมเ่ห็นด้วย    � งดออกเสียง 

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

       � การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
� เห็นด้วย..............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง    � งดออกเสียง...............เสียง 

          � การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ : ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ 
� เห็นด้วย..............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง    � งดออกเสียง...............เสียง 

     ช่ือกรรมการ : นายพยนต์  ถาวรวงศ์ 
� เห็นด้วย..............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง    � งดออกเสียง...............เสียง 

    ช่ือกรรมการ : นายกําจร  ช่ืนชจิูตต์ 
� เห็นด้วย..............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย...............เสียง    � งดออกเสียง...............เสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ

มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามทีข้่าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

 



 

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

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

ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ........................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 

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

หมายเหตุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยก 
    จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบ 
    หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ครัง้ที่ 1/2561 1/2561 ในวนัพฤหสับดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ห้องแคน

นา ชัน้ 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลกัสี่ 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) 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

� เห็นด้วย...............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย................เสียง    � งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

� เห็นด้วย...............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย................เสียง    � งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

� เห็นด้วย...............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย................เสียง    � งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

� เห็นด้วย...............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย................เสียง    � งดออกเสียง................เสียง 
   ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

� เห็นด้วย...............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย................เสียง    � งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

� เห็นด้วย...............เสียง    � ไมเ่ห็นด้วย................เสียง    � งดออกเสียง................เสียง 
  ช่ือกรรมการ.................................................................................................... 

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



หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีก้่อนเข้าร่วมประชมุ (แล้วแตก่รณี) 

 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

  - บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

  - แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

  - หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 1. กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 

  - หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่มา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 

 

ผู้ถอืหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลกัฐานเพิ่มเติม ดังนี ้

 - หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

 - หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode 
 

หมายเหตุ 

กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพร้อมหลกัฐานมายงั 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) ชัน้ 4 เลขท่ี 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซือ่ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศพัท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพ่ือตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

 

 



เอกสารแนบ 10 

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร 

 



ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561

บริษัท ยูไนเตด็ เปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 

d 

โต๊ะลงทะเบียนผ้รัูบมอบฉนัทะ
(เร่ิม 8.30 น.) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้าน
หรืองดออกเสยีง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกลา่วสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

มาด้วยตนเอง 

* กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทกุวาระคืนต่อเจ้าหนา้ทีบ่ริษัทเมื่อเสร็จส้ินการประชมุ

เอกสารแนบ 11 

• แสดงบตัรประจ าตวั
• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสยีงใน
วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสยีง) 

บริษัทรับลงทะเบียนการประชมุ 

ผ้ถืูอห้นุด้วยระบบ Barcode 

บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบและ

ผู้สงัเกตการณ์การลงคะแนน

เพื�อทําหน้าที�ดแูล และตรวจสอบ

การนบัคะแนนเสียงในการประชมุ

ผู้ ถือหุ้น เพื�อให้การประชมุฯ เป็นไป

ตามกฎหมาย และตามข้อบงัคบั

บริษัท

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

โต๊ะลงทะเบียน 

มาด้วยตนเอง
(เร่ิม 8.30 น.) 

ตรวจเอกสารผู้ รับมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ผู้ ถือหุ้น 
บมจ. ยไูนเตด็ เปเปอร์ 

ประธานเปิดประชมุ 
(เวลา 10.00 น.) 

รับบตัรลงคะแนน 

ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

เข้าห้องประชมุ 

• แสดงหนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารท่ีถกูต้องครบถ้วน
• แสดงสําเนาบัตรประจําตัวผู้มอบฉันทะซึ�งรับรองสําเนา

• แบบฟอรมการลงทะเบียน Barcode
ถกูต้อง  และบตัรประจําตวัของผ้รัูบมอบฉนัทะ
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