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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือน ป 2557 ในรูปแบบปนผลเปนหุนสามัญเพ่ิมทุน
และปนผลเปนเงินสด 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดใหการ
จายเงินปนผลตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเม่ือเห็นวา
บริษัทมีกําไรและมีสภาพคลองเพียงพอ เมื่อคณะกรรมการบริษทัไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
ในการประชุมคราวตอไป 
 ความเห็นของคณะกรรมการ  บริษัทฯ มีกาํไรสทุธิสําหรับงวด 9 เดือน ป 2557 จํานวน 58.871ลานบาท และกําไรสะสม ณ วันที่ 
30 กันยายน 2557 จํานวน 101.365 ลานบาท คณะกรรมการบริษทัไดพิจารณาแลวจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครัง้ที่ 
1/2557 พิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 1. จายปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนในอัตราการจายปนผลเทากับ 0.47281 บาทตอหุน รวมเปนปนผลจายระหวางกาล

ทั้งสิ้น 100,393,794 บาท หรือคิดเปนรอยละ 99.04 ของกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจดัสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดย
แบงเปน 

  1.1 จายปนผลเปนหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนของบริษัทไมเกิน 90,354,415 หุน มูลคาที่ตราหุนละ 1 บาท ใหแกผู
ถอืหุนของบริษัทในอัตรา 2.35 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาทั้งสิ้นไมเกิน 90,354,415 บาท หรือคิดเปนอัตราการ
จายเงินปนผลเปนหุนสามัญที่ 0.42553 บาทตอหุน 

  ทั้งน้ีในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษหุนเดิม หลังการจัดสรรเปนหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปน
หุนปนผลในอัตรา 0.42553 บาทตอหุน 

  1.2 จายปนผลเปนเงินสด ใหแกผูถือหุนของบริษทั จํานวน 10,039,379 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเปน
เงินสดที่ 0.04728 บาทตอหุน 

 ทั้งน้ีการจายเงินปนผลดังกลาวยงัมีความไมแนนอนเน่ืองจากตองรออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน โดยหากท่ีประชุมผูถือหุน
อนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสทิธิไดรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 
22 ธันวาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและ
พักการโอนหุนในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และกําหนดวันจายปนผลเปนหุนสามัญและจายปนผลเปนเงินสดในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง (หากที่ประชุมอนุมัติวาระน้ีจะตองพิจารณาวาระที่ 5,6,7 ตอไป) 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  เน่ืองจากบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.บริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ที่กําหนดวาบริษัทฯ จะไมสามารถออกหุนสามัญเพ่ิมทุนไดหากยังมีหุนที่ยังจําหนายไม
ครบเหลืออยู ยกเวนหุนที่เหลืออยูตองเปนหุนที่ออกเพ่ือรองรับหลักทรัพยแปลงสภาพเปนหุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะตอง
ไดรับการอนุมัติโดยที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  เน่ืองจากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 212,333,276 บาท ทุนชําระแลว 212,333,276 บาท โดยยังมีหุน
สามัญที่ยังไมออกจําหนายจํานวน 399 หุน ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลเมื่อชวงเวลาที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว
เห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 399 บาท โดยการตัดหุนสามัญที่เหลือและ
ยังไมออกจําหนายจํานวน 399 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท สงผลใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 212,332,877 บาท 



 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากท่ีประชุมอนุมัติวาระน้ีจะตองพิจารณาวาระที่ 4 ตอไป) 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  กรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 212,332,877 บาท บริษัทฯ จะตองแจง
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนขอความดังน้ี 
 “ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน :  212,332,877 บาท (สองรอยสิบสองลานสามแสนสามหม่ืนสองพันแปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 
  แบงออกเปน :  212,332,877 หุน (สองรอยสิบสองลานสามแสนสามหม่ืนสองพันแปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 
  มูลคาหุนละ :  1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ :  212,332,877 หุน (สองรอยสิบสองลานสามแสนสามหม่ืนสองพันแปดรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ :  -ไมมี- 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดลดจดทะเบียน ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใน
การจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตาม
คําสั่งของนายจดทะเบียน 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  กรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงตองเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผลดังกลาว และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะตองไดรับการอนุมัติโดยท่ีประชุมผูถือหุน
ของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 90,354,415 บาท โดยการออกหุนเพ่ิมทุนจํานวน 90,354,415 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับ
การจายหุนปนผล สงผลใหบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 302,687,292 บาท 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  กรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน 302,687,292 บาท บริษัทฯ จะตองแจง
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน เปนขอความดังน้ี 



 “ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน :  302,687,292 บาท (สามรอยสองลานหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยเกาสิบสองบาท) 
  แบงออกเปน :  302,687,292 หุน (สามรอยสองลานหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยเกาสิบสองหุน) 
  มูลคาหุนละ :  1.00 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ :  302,687,292 หุน (สามรอยสองลานหกแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสองรอยเกาสิบสองหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ :  -ไมมี- 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไป
ตามคําสั่งของนายจดทะเบียน 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  กรณีมีการออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จะตองมีวาระพิจารณาการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 90,354,415 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจัดสรรการจายปนผลเปนหุนสามัญ
ของบริษัท และใหนําหุนสามัญที่ออกใหมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ตอไป 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสําคัญของบริษัท 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมภาพลักษณของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอ
เปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสําคัญของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  ใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เพ่ืออนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เปน “บริษัท 
แกรททิทูด อินฟนิท จํากัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงตราสําคัญของบริษัทใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อดังกลาว ทั้งน้ี ใหบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการแจงการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทไปยังหนวยงานราชการ, กรมสรรพากร, สํานักงาน ก.ล.ต., ตลาด
หลักทรัพยฯ, องคกรตางๆ, ลูกคา, คูคา, ธนาคาร และผูที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนผูดําเนินการยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธ์ิตางๆ
ตอเจาหนาที่/นายทะเบียนของแตละหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และดําเนินการแจงขอเปลี่ยนแปลงชื่อยอหลักทรัพยตอตลาดหลักทรัพยฯตามที่
เห็นสมควรตอไป 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 



วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท  

 วัตถุประสงคและเหตุผล  กรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัท บริษัทฯ จะตองแจงตอกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา โดยแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1 (ชื่อบริษัท) เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตอไป 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 1 เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทั้งน้ี ใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคํา
เพ่ือใหเปนไปตามคําสั่งของนายจดทะเบียน 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราสําคัญ
ของบริษัท 

 วัตถุประสงคและเหตุผล  กรณีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสําคัญของบริษัท บริษัทฯ 
จะตองแจงตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยแกไขขอบังคับของบริษัทเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสําคัญของ
บริษัทตอไป 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
แกไขขอบังคับของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสําคัญของบริษัท ทั้งน้ี ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขขอบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพ่ือให
เปนไปตามคําสั่งของนายจดทะเบียน 

 การลงมติ วาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

วาระท่ี 11  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  วาระน้ีกําหนดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถามขอสงสัย และ/หรือ เพ่ือใหคณะกรรมการไดชี้แจงขอ
ซักถามหรือขอสงสัยตางๆ (ถามี)  
 ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่ง
มิไดบรรจุไวในวาระตางๆ โดยไมมีการลงมติใดๆ ในวาระน้ี 
 

 อน่ึง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 ในวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2557  และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 
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เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม 
 
 
เอกสารแนบ 1 : สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2557 (วาระท่ี 1) 
 
เอกสารแนบ 2 : ขอบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนและกรรมการ 
 
เอกสารแนบ 3 : เง่ือนไขหลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
เอกสารแนบ 4 : ประวัติกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
 
เอกสารแนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ จํานวน 3 แบบ (เลือกใชแบบใดแบบหน่ึง) 
 
เอกสารแนบ 6 : แผนที่สถานที่จดัประชุมผูถอืหุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



เอกสารแนบ 1 
เอกสารประกอบวาระที่ 1 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 

ของ 
บริษทั ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด (มหาชน) 

 

 ประชุมเม่ือวันศุกรที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เริ่มประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ณ หองปนเกลา 1 ชั้น 9  โรงแรม รอยัลซิตี้   เลขท่ี 800  
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  โดยมีนายเจษฏาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ประธานกรรมการ ทําหนาที่
เปนประธานที่ประชุม  นางสาวปยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษัทไดกลาวแนะนําคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม มีจํานวน 9 
ทาน ดังน้ี คือ 
  1.  นายเจษฏาวัฒน  เพรียบจริยวัฒน  ประธานกรรมการ 
  2.  นายกันต  อรรฆยวรวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
  3.  ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอํานวย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  4.  นางสาวสิรัสวดี  สุทธิวรพันธชัย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
  5.  นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  6.  นางสาวสุธิดา  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
  7.  นายพีรพล  สุวรรณนภาศรี กรรมการ 
  8.  ดร.วิษณุ  มีอยู  กรรมการ 
  9.  นายการุณ  ศรีวิจิตรานนท กรรมการ 
 และไดกลาวแนะนํา   นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล,  นายทัฬหวิช  วรสิทธิกร ผูตรวจสอบบัญชี    จากบริษัท สํานักงาน อี วาย 
จาํกัด และนายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร เมเนจเมนท จํากัด 
เลขานุการบริษัท แจงวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และขอควรทราบอ่ืนๆ ใหที่ประชุมรับทราบ พรอมทั้งขอ
อาสาสมัครผูถือหุนอยางนอย 2 ทาน เพ่ือรวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนนในแตละวาระเพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนน 
โดยอาสาสมัครจํานวน 2 ทาน ประกอบดวย 1) คุณศรัณย วณิชยธนารักษ ผูรับมอบฉันทะจาก นางศรีสมร วณิชยธนารักษ และ 2) คุณวัชรี 
ศรีสุวรรณ ผูรับมอบฉันทะจาก น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร 
ประธานที่ประชุมแจงจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะรวมประชุมนับได 45 ราย นับจํานวนหุนรวมท้ังสิ้น 139,838,276 หุน คิดเปน 
65.86% ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯแลว จึงกลาวเปดการประชุม เวลา 10.00 น. และ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2556  
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556  ตาม
เอกสารที่แนบ 1 ที่จัดสงไปยังผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
นายฮ้ังใช อัคควัสกุล ผูถือหุนไดเสนอตอที่ประชุมดังน้ี ในหนังสือเชิญประชุมครั้งตอไปขอใหทําตารางเปรียบเทียบ การจายปนผล การ
จายคาสอบบัญชี และการจายผลตอบแทนกรรมการ ยอนหลัง 2 ปมาดวยเพ่ือใหเห็นความเปลี่ยนแปลง   ประธานฯท่ีประชุมรับไวพิจารณา  



ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ กลาวใหที่ประชุมลงคะแนนและใหเลขานุการบริษัทนับคะแนน 
เลขานุการบริษัทไดแจงใหทราบวา มีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มข้ึน จํานวน 4 ทาน ถือหุนรวม 147,649 หุน สงผลให
มีผูถือหุนเขารวมประชุม 49 ราย จํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 139,985,925 หุน นับคะแนนไดดังน้ี 
 

ผูถือหุนเขารวมประชุม  49  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 139,985,925 เสียง 
- เห็นดวย           139,985,925 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556  เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 รายงานประจําป 2556 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในป 
2556 ใหที่ประชุมทราบ และพิจารณางบการเงิน ดังน้ี  
 

งบแสดงฐานะการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
 (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
งบการเงิน 

เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 
31 ธ.ค. 2556 31  ธ.ค. 2555 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 184.87 144.61            40.26 
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 171.24 152.06            19.18 
สินคาคงเหลือ 124.42 118.50              5.92 
ทรัพยสินอื่น 113.62   94.25            19.37 

รวมสินทรัพย 594.15 509.42           84.73 

เงินกูยืมระยะสั้นฯ 188.04 172.05            15.99 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 82.07 49.06            33.01 
หน้ีสินอ่ืน 6.36 11.09              4.73 
รวมหน้ีสิน 276.47 232.20            44.27 

หุนสามัญชําระแลว 212.33 130.00         82.33 
สวนเกินมูลคาหุนฯ   41.65   41.65 - 
กําไรจัดสรรตามกฎหมาย   8.61   6.11          2.50 
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรร 54.72 99.36        44.64 
รวมสวนของผูถือหุน 317.68 277.22        40.46 

ROA 8.38% 10.41%          2.03 
ROE 15.59% 19.13%          3.54 

 
 



      (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2556 2555 
รายไดขาย 665.77 645.31           20.46 
รายไดรวม 670.54 658.96          11.58 
กําไรข้ันตน 121.38     105.54          15.84 
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ   49.54   53.04          3.50 
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน    0.23    0.25         0.02 

 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
งบกระแสเงินสด 

2556 2555 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

เงินสดฯ ตนป   144.61    60.61         84.00 

เงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน      69.52 153.59          84.07 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน    -24.56    -4.44          20.12 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน     -4.70  -65.15         60.45 
เงินสดฯ ปลายงวด    184.87   144.61          40.26 

 

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา  ผูถือหุนไดมีขอซักถามดังนี้  

1. ตามตารางรายงานรายไดตามกลุมลูกคาที่แสดงในรายงานประจําป กลุมผูจําหนายรายยอยเพ่ิมมากข้ึน และกลุม
อุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑลดลงมาก เน่ืองจากสาเหตุใด 

2. ในงบกําไรขาดทุน กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย และหมายเหตุขอ11. ของรายงานงบการเงิน เปน
การอธิบายเรื่องเดียวกันใชหรือไม 

3. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ไดมีการตั้งเปนคณะกรรมการกี่ทานดูแลในการดําเนินการ และปจจุบันมีการลงในก่ี
หลักทรัพยอะไรบาง 

4. ตัวเลข ROE ในหนังสือเชิญประชุมหนา 4 และในรายงานประจําปหนาที่ 10 ทําไมตัวเลขตางกัน 
5. คณะกรรมการบริษัทมีเปาหมายท่ีจะให ROE ของบริษัทขั้นต่ําอยูที่ กี่เปอรเซ็นต 

 
 
คุณพีรเจตฯ ไดชี้แจงใหผูถือหุนรับทราบดังน้ี 

1. กลุมผูจําหนายรายยอย สวนใหญอยูในกลุมเครื่องสําอาง โดยในป 2555, 2556 และ 2557 บริษัทยังคงเนนการทํารายไดใน
สวนของลูกคากลุมเครื่องสําอาง และตอไปบริษัทจะมีนโยบายเนนลูกคาในกลุมอื่นมากข้ึน 

2. ทางคุณพีรเจตฯ ไดชึ้แจงวาเปนหลักทรัพยเผื่อขาย ซึ่งมีความประสงคจะลงทุนระยะยาว จึงไปแสดงไวอยูในหมวดของ
สินทรัพย และขอใหคุณศิราภรณ (ผูสอบบัญชี) เปนผูชี้แจงใหผูถือหุนเขาใจหลักการบันทึกบัญชี ซึ่งคุณศิราภรณไดชี้แจง
วา กําไรของหลักทรัพยเผื่อขายในหนางบกําไรขาดทุนและสวนของหมายเหตุ คือตัวเดียวกัน และถายังคงถือหลักทรัพยน้ี
ไวในปหนาตัวเลขที่รายงานของหนากําไรขาดทุน อาจจะไมเทากันกับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 



3. ในสวนของเงินลงทุนในหลักทรัพย  ไดลงทุนในหุนหมวดพลังงานทดแทนและหมวดประกันชีวิต ประกันภัย โดยมี
เง่ือนไขวาจะลงในหุนแตละตัวไดไมเกิน 25% ของเงินลงทุนทั้งหมด และจะตองไมลงในหุนที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งในการ
พิจารณาน้ันมิไดมีการแตงตั้งกรรมการแตอยางใด อยูในดุลยพินิจการตัดสินใจของ CEO เพียงผูเดียว โดยตั้งใจจะบริหาร
เงินสดที่มีในมือโดยลงทุนในหลักทรัพยประมาณ 30 ลานบาท โดยคุณสมเกียรติไดมีคําถามเพิ่มเติมวา บริษัทฯ 
ตั้งเปาหมายในการลงทุนโดยกําหนดวงเงินจากเงินสดในมือหรือสภาพคลองอยางไรและจะถือไวนานเทาไหร  โดยคุณพีร
เจต แจงวาปจจุบันลงทุนในหลักทรัพยประมาณ 30 ลาน โดยจะอยูในวง 20-25%ของเงินสดในมือ โดยจะวางเปาหมาย
ผลตอบแทนสูงสุดมากกวา แตไมไดมองวาจะตองเก็บไวนานเทาไหร 

4. ในสวนของ ROE ตัวเลขในหนังสือเชิญประชุมเปนตัวเลขท่ีถูกตอง  
5. สําหรับ ROE ROA ของบริษัทฯ บริษัทจะบริหารใหดีขึ้นไปเร่ือยๆ ตามปจจัยและทรัพยากรท่ีมีใหดีที่สุด  

คุณนรา ศรีเพชร จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวาในปจจุบันสังคมไทยไดมีการสงเสริมการตอตานการทุจริต ทางท่ี IOD ได
เสนอใหบริษัทฯ เขารวมในเจตนารมยน้ี  ซึ่งมองวาการทุจริตเปนตนทุนอยางหน่ึงขององคการ โดยคุณพีรเจตฯ ไดชี้แจงวาบริษัทให
ความสําคัญในเรื่องดงักลาว แตตองขอใชเวลาศึกษากอน    
คุณฮ้ังใช อัคควัสกุล ในฐานะสมาชิกชมรมผูถือหุนไทย สนับสนุนการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสนับสนุนใหคุณพีรเจตฯ พิจารณา
ดูกอน การลดการคอรรัปชั่นจะทําใหตนทุนของประเทศลดลง อยางเชนสะพานลอยคนขาม ถาไมมีการคอรรัปชั่น จะสามารถสรางไดถึง 
3 สะพาน สงผลใหภาระของประเทศลดลง 
คุณสมพิศ ฉมามหัทธนา ผูถือหุน ขอทราบมูลคาหุนของบริษัทฯเปนอยางไร จะซื้อเพ่ิมดีไหม และที่บริษัทมีการลงทุนในหุนบริษัทอ่ืน
อยากทราบวาไปลงทุนในหุนใดบาง 
คุณพีรเจตฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมดังน้ี ราคาหุนเพ่ิมขึ้น 1 เทากวา มองในเชิงนักลงทุนก็ไมแพง  และเรื่องการลงทุนไดไปลงในหมวด
พลังงานทดแทนและธุรกิจประกันฯ ขอแจงเปนภาพรวม และเขาใจวานักลงทุนเปนหวงในเรื่องของกําไรขาดทุน 
ประธานฯไดชี้แจงเพ่ิมเติมใหที่ประชุมทราบวาการลงทุนตางๆ อยูภายใตกรอบการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไวแลว  
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯขอใหที่ประชุมลงคะแนนและใหเลขานุการบริษัทนับคะแนน 
 
 
เลขานุการบริษัท นับคะแนนไดดงัน้ี 
 

ผูถือหุนเขารวมประชุม  49  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 139,985,925 เสียง 
- เห็นดวย         139,985,925 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 รายงานประจําป 2556 และอนุมัติงบแสดง
ฐานะการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

วาระท่ี 3  อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนเงินสํารองตามกฎหมายและจายปนผลจากผลประกอบการป 2556 
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาดังน้ี 
3.1. จัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 2,500,000 บาท ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 5.05 ของกําไรสุทธิประจําป สงผลให
บริษัทฯ มีเงินสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 8,605,996 บาท ซึ่งคิดเปนอัตรารอยละ 4.05 ของทุนจดทะเบียน 



3.2. การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 จํานวนท้ังสิ้น 44,323,034.78 บาท ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไป
แลวตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จํานวน 33,706,390.93 บาท ดังน้ัน จึงตองจายเงินปนผลเปน
เงินสดใหแกผูถอืหุนเพ่ิมเติม จํานวน 10,616,643.85 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลเปนเงินสดเพ่ิมเติม 0.05 บาทตอหุน 
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับปนผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (ตามท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกําหนดวันจายเงินปนผล
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
คุณนรา ศรีเพชร ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดสอบถามวาในงบการเงินมีรายไดจากการขายเพ่ิมข้ึนแตรายไดอื่นลดลง
เน่ืองจากอะไรและเปนสาเหตุที่ทําใหกําไรสุทธิลดลงหรือไม 
คุณศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชี ชี้แจงวารายไดอ่ืนของป 2555 สูง จากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
คุณสมเกียรต ิสาลีพัฒนา ผูถือหุน ไดซักถามวา เงินปนผลจากฐานภาษีกี่เปอรเซ็น 
คุณพีรเจต ชี้แจงวาจากฐานภาษี 20% 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนและใหเลขานุการบริษัทนับคะแนน 
เลขานุการบริษัทไดแจงใหทราบวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึน จํานวน 3 ทาน ถือหุนรวม 626,118 หุน สงผลให
มีผูถือหุนเขารวมประชุม 52 ราย จํานวนหุนรวมทั้งสิ้น 140,612,043 หุน นับคะแนนไดดังน้ี 
 

ผูถือหุนเขารวมประชุม  52  ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 140,612,043 เสียง 
- เห็นดวย        140,612,043 เสียง คิดเปนรอยละ     100 
- ไมเห็นดวย 100 เสียง คิดเปนรอยละ  0  
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ    0 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2556 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจายเงิน
ปนผลตามที่ประธานฯ เสนอมา 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของบริษัท กําหนดใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกาํหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทเปนประจําทุกป โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งนางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกลุ ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือนายศภุชัย  
ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 และ/หรือนายกฤษดา  เลิศวนา  ผูสอบบัญชีอนุญาตเลขท่ี 4958 และ/หรือ นางชลรส 
สันติอัศราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ชื่อเดิม สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง) โดยใหผูสอบ
บัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจําป 2557 โดยบุคคลดังกลาวมีความเปนอิสระ และ
ไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยมีคาตอบแทน 820,000 บาทตอป  ทั้งน้ี ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ประจําปตามปกติ ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจพิจารณากาํหนดคาใชจายพิเศษเปนกรณีๆไป 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผูถือหุน ไดสอบถามวาคาตรวจสอบบัญชีรวมของปที่แลวเทาไหร 
คุณศิราภรณ   เอื้ออนันตกุล ผูสอบบญัชีไดชี้แจงวาเม่ือปที่แลวคิดคาตรวจสอบบัญชีรวมทั้งป  650,000 บาท  
ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอํานวย กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงการขอเสนอเพ่ิมคาสอบบัญชี ไดผานทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว
โดยเห็นวามีงานเพ่ิมข้ึนและราคาที่เสนอมามีความเหมาะสมแลว 



ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมลงคะแนนและใหเลขานุการบริษัทนับคะแนน 
 เลขานุการบริษัท นับคะแนนไดดังน้ี 
 

                       ผูถือหุนเขารวมประชุม  52   ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 140,612,043 เสียง 
- เห็นดวย         140,612,043 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2557 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระ 
ประธานฯ ไดเชิญใหกรรมการซึ่งเปนบุคคลที่ถูกเสนอช่ือแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหน่ึงทุกทาน ออกจากหองประชุมชั่วคราว เพ่ือเปด
โอกาสใหผูถือหุนไดสอบถามขอมูลตางๆ ไดอยางเต็มที่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หลังจากน้ันประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ตาม
ขอบังคับของบริษัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระในป 2557 จํานวน 4 ทานไดแก 

1. นายพีรเจต  สุวรรณนภาศรี     กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

2. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี    กรรมการ 

3. นายการุณ ศรีวิจิตรานนท  กรรมการ 

4. นายวิษณุ มีอยู  กรรมการ 

 ซึ่งทั้ง 4 ทานตามรายนามดังกลาวเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน และ เปนผูที่ เหมาะสมโดยความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ อันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังน้ันคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
แตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงตามเดิมอีกวาระหน่ึง และในการลงมติแตงตั้งกรรมการท้ัง 4 ทานกลับเขาดํารงตําแหนง 
ตามเดิมจะกระทําการลงคะแนนเปนรายบุคคล ทั้งน้ีบริษัทไดจัดสงประวัติโดยสังเขปของกรรมการท้ัง 4 ทานใหกับผูถือหุนดังมี
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาดวย 3 โดยนําเสนอประวัติทั้ง 4 ทานใหที่ประชุมทราบพอสังเขป 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหน่ึง โดยเลขานุการบริษัท นับคะแนนไดดังน้ี 
 

ผูถือหุนเขารวมประชุม  52  ราย   มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 140,612,043 เสียง 
1 .   นายพีรเจต   สุวรรณนภาศรี   กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 

- เห็นดวย         140,612,043 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

 2. นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี   กรรมการ 
- เห็นดวย         140,612,043 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

 3. นายการุณ ศรีวิจิตรานนท กรรมการ 
- เห็นดวย         140,612,043 เสียง คิดเปนรอยละ 100 



- ไมเห็นดวย           0  เสียง คิดเปนรอยละ       0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

 4. นายวิษณุ มีอยู         กรรมการ 
- เห็นดวย         140,612,043 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
- ไมเห็นดวย          0  เสียง คิดเปนรอยละ       0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติใหกรรมการทุกทานกลับเขามาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ีง 
 
 
 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2557 
ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมพิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการ  ประจําป 2557 โดยคํานึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการจึงเสนอใหกําหนดคาตอบแทน และเปนอัตราเดียวกันกับป 2556 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ตําแหนง คาเบี้ยประชุม (บาท/เดือน) 
ประธานกรรมการ 40,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 
กรรมการ 7,000 

โดยอัตราคาตอบแทนดังกลาวมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไปจนกวาจะมีมติที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนประการอ่ืน 
ทั้งน้ีคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปรวมทั้งสิ้นไมเกิน 1,800,000 บาท 
 ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 
คุณนรา ศรีเพชร จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดเสนอตอที่ประชุมวา บริษัทมีกรรมการ 12 ทาน ในอนาคตอาจมีการลงมติที่
ลงคะแนนไมได จึงควรกําหนดเปนจํานวนคี่ 
คุณพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดรับทราบเพื่อพิจารณาอาจเพิ่มหรือลดจํานวนกรรมการในอนาคต 
คุณกันต อรรฆยวรวิทย ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบ วาสําหรับบริษัทของไทยแมจะมีกรรมการท่ีเปน
จํานวนคู แตสวนใหญมติตางๆจะมีการพูดคุยการเบี้องตนแลว ถามีประเด็นใดท่ีลงมติไมไดก็อาจมีการเลื่อนลงมติจนกวาจะมีความคิดเห็น
ที่สอดคลองกันจึงคอยนํากลับเสนอเขาในที่ประชุมใหม 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติและใหเลขานุการบริษัทนับคะแนน 
เลขานุการบริษัท นับคะแนนไดดังน้ี 
 

                        ผูถือหุนเขารวมประชุม  52   ราย  มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 140,612,043 เสียง 
- เห็นดวย         140,612,043 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
- ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ตามที่เสนอ 
 



วารท่ี 7  พิจาร
ประธานฯ เปด
คุณสมเกียรติ 
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ลงทุนใหญ โด
ไมใหกระทบก
คุณนรา  ศรีเพ
คุณสุริยะ  ดีระ
คุณพีรเจตฯ ชี้
ขายหุน 
ไมมีผูถือหุนท
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รณาเรื่องอื่นๆ 
ดโอกาสใหผูถอื
สาลีพัฒนา  ผูถื
ดชี้แจงวา ตามวิ
ดยใชเงินสดที่มี
กระแสเงินสดที
พชร จากสมาคม
ะพันธกุล ผูรับม
้แจงวา มีการปรั

ทานใดซักถามห

........................
วปยธิดา  สุวรร

อหุนซักถามหรือ
ือหุน ไดซักถาม
วิธีการเดิมจะเตบิ
มีในมือบริหาร โ
ที่มีมากนัก 
มสงเสริมผูลงทนุ
มอบฉันทะไดส
รบัปรุงทุกไตรม

หรือแสดงความเ

........ผูบันทึกกา
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อแสดงความคิด
มเร่ืองการลงทุน
บโตไดนอย ลง
โดยจะหาพารท

นไทย ไดกลาวช
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แสดงอยูในสิน
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บริษัทมีแผนการ
ลุมเวชภัณฑอาห
ะลงทุน โดยพิจ

บผลประกอบกา
นหลักทรัพยมีกา
นทรัพย ถาไมมีก

ดประชุมเวลา 1

........................
จษฏาวัฒน  เพรี
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หารเสริม เคร่ือง
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เอกสารแนบ 2 

 

ขอบังคับบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุนและกรรมการ 

บริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด (มหาชน) 

 

การประชุมผูถือหุน 

 ขอ 20. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป
บัญชีของบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว  ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ 
 
 ขอ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได สุดแตจะเห็นสมควร  หรือผูถือหุนซึ่งมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด  หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได  โดยตองระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย  ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมี
การประชุมผูถือหุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 
 ขอ 22. ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน(ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหาคน หรือไม
นอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนที่จําหนาย จึงจะเปนองค
ประชุม เวนแตกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดจะบัญญัติไวเปนอยางอื่น 
 
 ขอ 23. ในที่ประชุมผูถือหุนใหประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดถามีรองประธานกรรมการใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการหรอืมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุน
คนหน่ึงเปนประธานที่ประชุม 
 
 ขอ 24. ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได  การมอบฉันทะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ  และมอบแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการ
กําหนด ณ สถานท่ีที่ประชุม  กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม  หนังสือมอบฉันทะใหเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวย
บริษัทมหาชนจํากัดกําหนด 
  ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือวาผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุนมอบฉันทะที่
รวมกัน  เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน  โดยระบุชื่อผูมอบ
ฉันทะและจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย 
 



 ขอ 25. ในกรณีที่ไมมีขอบังคับหรือกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ 
ของที่ประชุมผูถือหุนใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันให
ประธานท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
ในการออกเสียงลงคะแนนไมวาโดยวิธีเปดเผยหรือลงคะแนนลับ  ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบ
ฉันทะโดยถือวาหน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในสวนที่ถือวาหน่ึงหุนเทากับหน่ึงเสียงน้ันมิใหใชบังคับกับกรณีที่
บริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 
  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย  เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหาคนรองขอ  และที่ประชุมลงมติให
ลงคะแนนลับ  ก็ใหลงคะแนนลับ  สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามประธานที่ประชุมกําหนด 
 
 ขอ 26. มติของท่ีประชุมผูถือหุน  ในกรณีดังตอไปน้ีใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
  (ข)  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
  (ค)  การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ  การมอบหมายให
บุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
 
 ขอ 27. การลงมติใดๆ  ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในมติน้ันโดยเฉพาะของผูถือหุนหรือของผู
มอบฉันทะหรือผูรับมอบฉันทะ  ผูน้ันจะออกเสียงลงคะแนนเสียงน้ันๆ ไมได  เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
 
 ขอ 28. ในการเรียกประชุมผูถือหุน  ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุ สถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ 
หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี  รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอย
กวาเจ็ดวันกอนวันประชุม  ทั้งน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย 
 
  กอนสงหนังสือนัดประชุมใหสงมอบใหแกผูรับหรือผูแทนของผูรบัโดยตรงหรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนก็ได 
  ใหคณะกรรมการเปนผูกาํหนดสถานท่ีที่จะใชเปนที่ประชุมตามวรรคหน่ึง 
 
 ขอ 29. การประชุมผูถือหุนเมื่อไดเรียกนัดเวลาใดๆ ถาไดลวงเวลาน้ันไปแลวหน่ึงชั่วโมงแตรวมจํานวนผูถือหุนและจํานวน
หุนของผูถือหุนซึ่งเขาประชุมยังไมครบองคประชุม  และถาการนัดประชุมน้ันไดเรียกนัดโดยผูถือหุนรองขอ  ก็ใหเลิกการประชุม  และให
การประชุมน้ันเปนอันระงับไป  ถาการประชุมน้ันเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ใหเรียกนัดใหมอีกคราวหน่ึงโดยสงหนังสือนัดประชุมไป
ยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนประชุม  การประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 
 
 ขอ 30. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม  ในการ
น้ีตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม  เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับ
ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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เอกสารแนบ 3 

 

เงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจด
ทะเบียน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสรางความเชื่อม่ันใหเกิดขึ้นแกผูถือหุน ผู
ลงทุน และผูที่เกี่ยวของทุกฝาย และเพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรมและเปน
ประโยชนตอผูถือหุนบริษัท จึงเห็นควรกําหนดใหมีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มี
สิทธิเขารวมประชุมเพ่ือใหผูถือหุนยึดถือปฏิบัติตอไป 

1.  เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง : 

  1.1  ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

  1.2  ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา สัญชาติตางดาว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่
ใชแทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน 

  1.3  ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย 

   1.3.1  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลฉบับปจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจ  
  การคา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจท่ีไปเขารวมประชุม 

   1.3.2  สําเนาบัตรประชาชน (หรือสําเนาหนังสือเดินทาง กรณีกรรมการเปนบุคคลตางดาว) ของ  
  กรรมการผูมีอํานาจตามขอ 1.3.1 พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

  1.4  ผูถือหุนเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ 

   1.4.1  หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผูมีอํานาจและอํานาจ  
  กรรมการ ซึ่งออกโดยหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ พรอมทั้งรับรองโดยโนตารี่พลับบลิค 

   1.4.2  สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการท่ีไปเขารวมประชุม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองโดย  
  กรรมการดังกลาว 

 2.  กรณีมอบฉันทะ :  

  2.1  ผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว  
 ขาราชการของผูมอบฉันทะพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 

  2.2  ผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ  
 เดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแทนหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอบฉันทะ 



  2.3  ผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจรับรอง ที่ไดออกใหไมเกิน 1 ป ซึ่งรับรองความถูกตองโดยบุคคลผูมีอํานาจลงลายมือชื่อนิติบุคคลน้ันๆ   
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความ
ถูกตองโดยกรรมการดังกลาว 

  2.4  ผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลจดทะเบียนในตางประเทศ : ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับเอกสาร(โนตารี่พลับบลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจ
หนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลว ใหนําหนังสือมอบฉันทะน้ันให
เจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทย  หรือสถานกงสุลไทย  หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือ
บุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศน้ันๆ ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พลับ 
บลิค) อีกชั้นหน่ึง 

  2.5  กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

   2.5.1  ใหเตรียมและแสดงเอกสารเชนเดียวกับผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลในขอ 1 หรือ ขอ 2 

   2.5.2  ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบให Custodian เปนผูลงนามในหนังสือมอบ  
  ฉันทะตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีเพ่ิมเติม 

         1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูลงนามใน 
          หนังสือมอบฉันทะแทน 

           2)  หนังสือยืนยันวาเปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและไดรับอนุญาตใหประกอบ 
           ธุรกิจ Custodian 

  ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบไปพรอมดวย และมีผูถือหุน หรือ
ผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

  2.6  กรณีใชการพิมพลายน้ิวมือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิมพลายน้ิวหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา “ลาย
พิมพหัวแมมือซายของ..............” และตองมีพยาน 2 คน รับรองวาเปนลายนิ้วมืออันแทจริงของผู น้ัน โดยตองพิมพลายน้ิวมือ
ตอหนาพยาน และพยานตองลงลายมือชื่อรับรอง พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการของ
พยานซึ่งไดลงรับรองสําเนาถูกตองแนบไปพรอมกันดวย 

  2.7  ผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเขารวมประชุม จะตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว 
 ขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจํานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังน้ี 

   



  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
  แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปน 
  ผูรับฝากและดูแลหุน 
 บริษัทฯไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ใหกับผูถือหุน ตามส่ิงที่สงมาดวย 5  หากผูถือหุนทานใดไม
สามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังน้ี 

1. ใหใชหนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ไดจัดสงมาให เพียงแบบเดียวเทาน้ัน  สําหรับผูถือหุนที่ไมใช Custodian จะเลือกใช
 หนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เทาน้ัน 

2. มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
 อิสระของบริษัท เปนผูลงคะแนนแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 4) 

3. ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตาม
 กฎหมาย 

4. ผูถือหุนที่ประสงคใหกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะ โปรดสงหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณียถึง  
 คุณปยธิดา  สุวรรณชนะ   เลขานุการบริษัท   เลขท่ี 9/8 หมูที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน   เขตทวีวัฒนา    
 กรุงเทพฯ  10170    โทรศัพท 090-669-2619,   02-888-6800 ตอ 23,   โทรสาร 02-888-7200    พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนากอนการประชุมอยางนอย 2 วันทําการ 

 
 ทั้งน้ี ผูถือหุนไมสามารถแบงแยกจาํนวนหุนโดยมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบงแยกการลงคะแนนเสียงได และ
ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนท่ีตนถืออยูได เวนแต
เปนผูถือหุนที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเปนผูถือหุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนตาม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

3.  การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 บริษัท ยูเน่ียน อินทราโก  จํากัด (มหาชน) จะเริ่มลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 วันศุกรที่ 12 ธันวาคม 
2557  กอนเร่ิมการประชุมตั้งแตเวลา 8.00 น.  ณ หองปนเกลา ชั้น 3  โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว  เลขที่ 94  ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ 
เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ตามแผนที่ที่สงมาพรอมน้ี (สิ่งที่สงมาดวย 6) 

4.  การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน 

 1.  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนับหุนหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของที่ประชุมผูถือหุนน้ัน ให      
ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

  -  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามี 
     คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

  -  ในกรณีอ่ืน ซึ่งกฎหมายกําหนด และหรือขอบังคับของบริษัท กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการให 
     เปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละ         
     วาระดังกลาว 



 2.  การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด      
ทางหนึ่งเทาน้ัน จะแบงหุนเพ่ือลงคะแนนเสียงเปนหลายทางไมได 

 3.  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวใน      
หนังสือมอบฉันทะเทาน้ัน 

 4.  ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนเองถือรวมกับจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา 

 5.  ในการลงคะแนนแตละวาระน้ัน เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ 

5.1 ผูถือหุนทานใดท่ีเห็นดวยกับขอเสนอแนะ หรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอ่ืนตามที่ประธาน หรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ 
โดยเจาหนาท่ีจะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน 

5.2 หากผูถือหุนทานใด มีความเห็นคัดคาน หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุ
 จํานวนหุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพ่ือรวบรวม
 คะแนน 

 6.  ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญ      
ใหผูถือหุนน้ันออกนอกหองประชุมชั่วคราวก็ได 

 7.  การลงคะแนนลับ อาจกระทําไดเมื่อมีผูถือหุนในท่ีประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และท่ีประชุมลงมติใหมีการลงคะแนน      
ลับดังกลาว โดยประธานในที่ประชุมจะเปนผูกําหนดวิธีการลงคะแนนลับน้ัน และแจงใหที่ประชุมทราบกอนการออกเสียง      
ลงคะแนนลับดังกลาว 

 

  



ช่ือ  
อายุ  
สัญชาต ิ  
ตําแหนงปจจุบ
สัดสวนการถือ
จํานวนคร้ังท่ีเ
 
 
 
 
ประวัติการศกึ

- 
- 

 
 
 
 
ประสบการณก
ป  
ปจจุบัน  
พ.ศ. 2554 – ป
พ.ศ. 2543 – 2
พ.ศ. 2538 – 2
พ.ศ. 2537 

 
 
 

บัน  
อหุน  
เขารวมประชุมค

กษาและการอบร
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 

การทํางาน 
 
 

ปจจุบัน       
2548           
2543  

 

ประ

 นางส
 47  ป
 ไทย
 กรรม
 ไมมี
คณะกรรมการบ

รมเกี่ยวกับบทบ
สาขาบริหารธุร
สาขาเทคนิคก

ตําแหนง  
กรรมการตรวจ
ผูอํานวยการอา
ผูอํานวยการฝา
ผูจดัการฝายวา
เจาหนาที่ฝายร

ะวตักิรรมการ

สาวสิรัสวดี  สทุ
ป 
 
มการตรวจสอบ
 
บริษัทในป 2557

บาทหนาท่ีและทั
รกิจ มหาวิทยาล
ารแพทย จุฬาล

 
จสอบและกรรม
าวุโสฝายวาณิช
ายวาณิชธนกิจ 
าณชิธนกิจ 
ระบบงานภายใน

รอิสระผูรับมอ
 

ทธิวรพันธชัย 

บและกรรมการ
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ทักษะของการเป
ลัยอัสสัมชัญ 
งกรณมหาวิทย

  
มการอิสระ 
ชธนกิจ  

  
  
น  

อบฉนัทะจาก

อิสระ 

ปนกรรมการ 

าลัย 

บริษัท 
บริษัท ยูเนี
บริษัท เพลิ
บล. ยูไนเต
บล. ธนสย
ตลาดหลกั

กผูถือหุน 

น่ียน อินทราโก
ลินจิต แคปปตอ
ต็ด จํากัด (มหา
ยาม จํากัด (มหา
กทรัพยแหงประ

 จํากดั (มหาชน
อล จํากัด 
ชน) 
าชน) 
ะเทศไทย 

เอกสารแน

น) 

บ 4 

 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 5 
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

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

       วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 
 1.ขาพเจา.....................................................................................................................สัญชาติ.................................... 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน.................................................. ตําบล/แขวง............................................................ 
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.......................... 
 

 2.เปนผูถือหุนของบริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด (มหาชน)  โดยถอืหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม........................................หุน 
 

 3.ขอมอบฉันทะให 
     (1).................................................................................................................. อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี....................................... ถนน................................................ ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................................. หรือ 
     (2).................................................................................................................. อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน...................................................ตําบล/แขวง............................................................ 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................  
  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถอืหุน 
คร้ังที่ 1/2557 ของ บริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา  9.30  นาฬิกา ณ หองปนเกลา ชั้น 3 
โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทําไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

       ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
หมายเหต ุ ผูถือหุนที่มอบฉนัทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

เขียนที่..................................................................... 
       วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 

 1.ขาพเจา.....................................................................................................................สัญชาติ.................................... 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.......................... 
 

 2.เปนผูถือหุนของบริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด  (มหาชน)  โดยถอืหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม......................................หุน 
 

 3.ขอมอบฉันทะให 
     (1)..................................................................................................................อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย................................. หรือ 
     (2)..................................................................................................................อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย................................. หรือ 
     (3)..................................................................................................................อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย................................. 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถอืหุน 
คร้ังที่ 1/2557 ของ บริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา  9.30  นาฬิกา ณ หองปนเกลา ชั้น 3 
โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 4. ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการเขารวมประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือน ป 2557 ในรูปแบบปนผลเปนหุนสามัญเพิ่มทุนและปนผลเปนเงินสด  
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 



วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสําคัญบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
 



วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราสําคัญบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 วาระนี้ไมมีการลงมติใดๆ 
 
 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 6.  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทําไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
 

       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
 

       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
 
หมายเหต ุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

  



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก  จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 
ของ บริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด จํากัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา  9.30  นาฬิกา ณ หองปนเกลา ชั้น 3 โรงแรม
เอส. ดี. อเวนิว เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ดวย 

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

วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
 
 
 
 



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดยีนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูและหุน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

เร่ืองกําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2550 

เขียนที่..................................................................... 
       วันที่................ เดือน.........................................พ.ศ. ............. 

 1.ขาพเจา.....................................................................................................................สัญชาติ.................................... 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี...................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.......................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรบัฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท  ยูเนี่ยน อินทราโก  จํากัด (มหาชน)  โดยถอืหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม....................................................หุน 
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ...............................................................เสียง 
 

 2.ขอมอบฉันทะให 
     (1)..................................................................................................................อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย................................. หรือ 
     (2)..................................................................................................................อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย................................. หรือ 
     (3)..................................................................................................................อายุ..........................ป 
อยูบานเลขท่ี.......................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง............................................................. 
อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย................................. 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถอืหุน 
คร้ังที่ 1/2557 ของ บริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา  9.30  นาฬิกา ณ หองปนเกลา ชั้น 3 
โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบําหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดวย 
 3.ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในคร้ังนี้ ดังน้ี 
   มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวนคือ 
          หุนสามัญ..........................................หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.............................................เสียง 
 

  

Duty Stamp 

20 Baht 

ติดอากรแสตมป 

20 บาท 



 4.ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการเขารวมประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 

วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2557 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการจายปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 9 เดือน ป 2557 ในรูปแบบปนผลเปนหุนสามัญเพิ่มทุนและปนผลเปนเงินสด  
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 



วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสําคัญของบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราสําคัญบริษัท 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เห็นดวย          ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 
 วาระนี้ไมมีการลงมติใดๆ 
 
 5.  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการลงคะแนน
เสียงน้ันไมถูกตองและไมถอืเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
 
 6.  ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริง
ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทําไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน
หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 
       ลงชื่อ.............................................................ผูมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 
       ลงชื่อ.............................................................ผูรับมอบฉันทะ 
               (..............................................................) 



 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีที่ผูถอืหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
- หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน(Custodian) เปนผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian) 
3. ผูถือหุนที่มอบฉนัทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

  



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ยูเน่ียน อินทราโก  จํากัด (มหาชน) ในการประชมุวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 

ของ บริษัท  ยูเน่ียน อินทราโก จํากดั จํากัด (มหาชน) ในวันศุกรที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา  9.30  นาฬิกา ณ หองปนเกลา  ชั้น 3 โรงแรม 
เอส. ดี. อเวนิว เลขท่ี 94 ถนนบรมราชชนนี  แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ดวย 

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

วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เหน็ดวย...................................เสียง    ไมเหน็ดวย................................เสียง             งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เหน็ดวย...................................เสียง    ไมเหน็ดวย................................เสียง            งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เหน็ดวย...................................เสียง    ไมเหน็ดวย................................เสียง             งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เหน็ดวย...................................เสียง    ไมเหน็ดวย................................เสียง             งดออกเสียง……………………เสียง 
 

วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เหน็ดวย...................................เสียง    ไมเหน็ดวย................................เสียง             งดออกเสียง……………………เสียง 

วาระที่...........เรื่อง...................................................................................................................................................................... 
   (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         เหน็ดวย...................................เสียง    ไมเหน็ดวย................................เสียง             งดออกเสียง……………………เสียง 
 



เอกสารแนบ 6 


