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หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิัท”) มีควำมมุ่งม่ันที่จะด ำรงไว้ซ่ึงกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ี โดยเปดิ
โอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร
บริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี เพือ่แสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนกำรปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน  

ทั้งนี้บริษัทได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรบรษิัท ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีกำรในกำรพิจำรณำท่ีชัดเจนและ
โปร่งใส สำมำรถกล่ันกรองระเบียบวำระ และ/หรือ บุคคลที่เหมำะสม ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทอย่ำงแทจ้ริง รวมท้ัง
ช่วยให้บรษิัทสำมำรถปฏิบัติตำมกำรก ำกับดูแลกจิกำรทีด่ีได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
 

คุณสมบัติของผูถ้ือหุน้ 

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเพิ่มวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเปน็กรรมกำรบริษัท ส ำหรับกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ได้ต้องมีคณุสมบัติดังนี ้

➢ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง โดยอำจเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกนัก็ได ้
➢ มีสัดส่วนกำรถือหุ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และเป็นกำรถือหุ้นอย่ำง

ต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวนัที่เสนอเรื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการขอเสนอวาระการประชุม 

➢ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท ำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำร

บริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบขอเสนอเร่ืองเพือ่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ส าหรับการประชุมผูถ้ือหุ้น

สามัญประจ าปี” และลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนให้เรียบร้อย พรอ้มแนบเอกสำรหลักฐำนดังนี ้

• หนังสือรับรองจำกบรษิัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบรษิัท ศูนย์

รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชนต์่อกำรพจิำรณำของ
คณะกรรมกำรบรษิัท (ถ้ำมี) 

• เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
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กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนติิบุคคล 
✓ ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือบัตรประจ ำตัว

ข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง หรือใบ
ต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

✓ ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกนิ 3 เดือน 
ซ่ึงรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือ
ชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ 

✓ ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือบัตรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง หรือใบ
ต่ำงด้ำว ที่ยังไม่หมดอำยขุองผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ
ดังกล่ำวพร้อมท้ังลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
โดยจัดส่งเอกสำรข้ำงต้นมำยังบริษัท ด้วยจดหมำยลงทะเบียน ตำมท่ีอยู่ดังนี้  
 
เลขำนุกำรบรษิัท 

บริษัท ยูไนเตด็ เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ชั้นที่ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปำ บำงซ่ือ บำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
ซ่ึงสำมำรถน ำส่งได้ตั้งแต่ 1 ธันวำคม ก่อนปีที่จะมกีำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะขอรับเฉพำะเรื่องท่ีมำถึงบริษัท 
ภำยในวันที ่31 มกรำคม ของปีเดียวกนักับปีทีจ่ะจดัประชมุเท่ำนั้น (บริษัทจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหำกมกีำรเปล่ียนแปลงใน
หมำยก ำหนดกำร) 

 

เร่ืองทีบ่ริษัทจะไมบ่รรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม 

➢ เรื่องท่ีขัดกับกฎหมำย ประกำศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบตำ่ง ๆ ของบริษัท หรือหน่วยงำนรำชกำร หรือหนว่ยงำน
ที่ก ำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีของ
บริษัท 
➢ เรื่องท่ีเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพำะ 

➢ เรื่องท่ีเป็นอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรของคณะกรรมกำร เว้นแต่เป็นกรณีทีก่่อให้เกดิควำมเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
➢ เรื่องท่ีเกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกจิปกติของบรษิัท 
➢ เรื่องท่ีบรษิัทได้ด ำเนนิกำรแล้ว 
➢ เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนนิกำรได ้
➢ เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำในรอบ 1 ปีที่ผ่ำนมำ และไม่ได้รับมติเห็นชอบ โดย

ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปล่ียนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคญั 



 

 

หน้า 3/5 

 
➢ เรื่องท่ีผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สำมำรถติดต่อได้ หรือเสนอมำไม่ทันภำยในระยะเวลำ

ที่ก ำหนด 

➢ เรื่องท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
➢ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่มคีวำมจ ำเป็นต้องบรรจุเป็นวำระ 
➢ ในกรณีที่เป็นกำรเสนอวำระโดยผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้ถือหุ้นรำยแรกต้องกรอก

ข้อมูลในแบบฟอร์มท่ีก ำหนดให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐำน และผู้ถือหุ้นรำยท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพำะ
ข้อ (1), (2) และ (3) ของแบบฟอร์มและลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนทุกรำย พร้อมแนบหลักฐำนกำรถือหุ้นพร้อมเอกสำรประกอบ
เพิ่มเติมอ่ืน (ถ้ำมี) ของผู้ถือหุ้นทุกรำย แล้วรวบรวมเอกสำรทั้งหมดเป็นชุดเดียวกนั และน ำส่งให้บรษิัทตำมที่อยู่ข้ำงตน้ 

➢ เลขำนุกำรบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมและกล่ันกรองในเบ้ืองต้นก่อนส่งให้คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำต่อไป โดย
เรื่องท่ีไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำในเบ้ืองต้นเนื่องจำกผู้ถือหุ้นมีคณุสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเป็นเรื่องท่ีบริษัทจะไม่บรรจุเป็น
ระเบียบวำระกำรประชุมเนื่องจำกขัดต่อเงื่อนไขทีร่ะบุไวข้ำ้งต้น บรษิัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 
ของปีเดียวกันก่อนที่จะจดัประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
➢ คณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผู้พจิำรณำควำมเหมำะสมของเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม ทั้งนี้

ค ำวินจิฉัยของคณะกรรมกำรบรษิัทถือเป็นที่ส้ินสุด 
➢ เรื่องท่ีผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทจะบรรจเุป็นระเบียบวำระกำรประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้

ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรบรษิัท ส ำหรบัเรื่องท่ีไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบภำยหลังจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกดว้ย 
 

Download แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้ำเป็นวำระกำรประชุม ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี  
 

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับเลือกตั้งเปน็กรรมการบริษัท 

ผู้รบักำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบรษิทั ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
➢ ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคณุสมบัติต้องห้ำมตำมกฎหมำยบริษทัมหำชนจ ำกดั กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับบรษิัท หนว่ยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และกำรก ำกับดูแลกิจกำรทีด่ีของบรษิัท 
➢ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทั และมีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
➢ ไม่ควรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทจดทะเบียนเกนิ 5 บรษิัท 
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ขั้นตอนการเสนอชือ่บุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเปน็กรรมการบริษัท 

➢ ผูถื้อหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดท ำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเปน็กรรมกำรบริษัท ต่อ

คณะกรรมกำรบรษิัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงใน “แบบขอเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการเลอืกตัง้เปน็กรรมการบริษทั”  

และลงช่ือไว้เป็นหลักฐำนให้เรียบร้อย พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนดังนี้ 
 

• หนังสือรับรองจำกบรษิัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอ่ืนจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบรษิัท ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และเอกสำรประกอบเพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชนต์่อกำรพจิำรณำของ
คณะกรรมกำรบรษิัท (ถ้ำมี) 

• เอกสำรแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนติิบุคคล 
✓ ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือบัตรประจ ำตัว

ข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง หรือใบ
ต่ำงด้ำวที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ถือหุ้นพร้อมท้ังลงนำม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

✓ ส ำเนำหนังสือรับรองของนิติบุคคลอำยุไม่เกนิ 3 เดือน 
ซ่ึงรับรองควำมถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือ
ชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ 

✓ ส ำเนำบัตรประจ ำตวัประชำชน หรือบัตรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง หรือใบ
ต่ำงด้ำว ที่ยังไม่หมดอำยขุองผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ
ดังกล่ำวพร้อมท้ังลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 

•  “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบรษิัท” และเอกสำร

ประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัตขิองผู้ทีไ่ด้รับกำรเสนอชื่อ เช่น ส ำเนำวุฒิกำรศกึษำ และหลักฐำน
แสดงประวัตกิำรท ำงำน 
 

โดยจัดส่งเอกสำรข้ำงต้นมำยังบริษัท ด้วยจดหมำยลงทะเบียน มำตำมท่ีอยู่ดังนี้  
 
เลขำนุกำรบรษิัท 

บริษัท ยูไนเตด็ เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ชั้นที่ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปำ บำงซ่ือ บำงซ่ือ กรุงเทพฯ 10800 
 
 



 

 

หน้า 5/5 

 
ซ่ึงสำมำรถน ำส่งได้ตั้งแต่ 1 ธันวำคม ก่อนปีที่จะมกีำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะขอรับเฉพำะเรื่องท่ีมำถึงบริษัท 
ภำยในวันที ่31 มกรำคม ของปีเดียวกนักับปีทีจ่ะจดัประชมุเท่ำนั้น (บริษัทจะแจ้งให้ทรำบอีกครั้งหำกมกีำรเปล่ียนแปลงใน

หมำยก ำหนดกำร) 
 
➢ เลขำนุกำรบรษิัทจะเป็นผู้รวบรวมและกล่ันกรองในเบ้ืองต้นก่อนส่งให้คณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำต่อไป โดย

กรณีที่ไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำในเบ้ืองตน้เนื่องจำกผู้ถือหุ้น หรือผู้ท่ีได้รับกำรเสนอชื่อมีคุณสมบัตไิม่ครบถ้วน บรษิัทจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบภำยในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ ของปีเดียวกันก่อนที่จะจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
➢ คณะกรรมกำรบรษิัทจะเป็นผู้พจิำรณำควำมเหมำะสมของผู้ท่ีรับกำรเสนอชื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

บริษัท ทั้งนีค้ ำวินจิฉัยของคณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นที่ส้ินสุด 
➢ บุคคลที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัท จะได้รับกำรบรรจุชื่อในระเบียบวำระกำรประชุม และแจ้ง

ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคดิเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับบคุคลที่ไม่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบรษิัท บรษิัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบภำยหลังจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผล
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย 

 
Download แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบรษิัท  
 
 
Download หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบรษิัท  
 


