บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
United Paper Public Company Limited

เอกสำรประกอบกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น.
ณ. โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้ องแมจิก ชั้น 1 เลขที่ 99
ถนนวิภำวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชัน้ 3
ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 7 ท่าน คือ
1. ดร.ชิน
ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นายมงคล
มังกรกนก
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายบุญนา
บุญนาทรัพย์
กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกาจร
ชื่นชูจิตต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ คิดเป็ นร้อยละ 100
กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ฝ่ ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 3 ท่าน คือ
1. นางเพ็ญศิริ
ชินเศรษฐวงศ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร, ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
2. นายจิราศักดิ์
เด่นเกรียงไกร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
3. นายวัฒนธนพล
วัฒน์ธนวงศธร ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี
ตัวแทนจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
1. นายศุภฤทธิ์
สันทรัชต์ไชย
ผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จานวน 1 ท่าน คือ
1. นางสาวสมผล
รินทร์สกุล
ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จานวน 1 ท่าน คือ
1. ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ตัง้ ศิริจิตร
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และชีแ้ จงให้ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
การออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รบั เมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งหุน้ มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผูถ้ ือหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกากับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัททาการ
นับคะแนนเสียงต่อไป
หน้าที่ 1
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- ในการนับคะแนนเสียง จะนาเสียงของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสีย มาหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
- สาหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทัง้ ลงนามกากับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนน
เสียงเห็นด้วยไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ / หรือข้อบังคับ
บริษัทกาหนดเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ดาเนินการเป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็ นอันชีข้ าด
- ในระหว่างปี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อย เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ผ่าน
ช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่ได้รบั การเสนอแต่อย่างใด
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผูถ้ ือ
หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ท่าน จานวน 198,170,715 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 30.51 และรับมอบฉันทะ 71 ท่าน จานวน 261,375,441 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 40.24 รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 98 ท่าน จานวน 459,546,156 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.75 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ตาม
ข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทาหน้าที่ดาเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม
เพิ่มเติม โดยมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ท่าน จานวน 299,101 หุน้ และรับมอบฉันทะ 2 ท่าน จานวน 3,000 หุน้ รวมผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมทัง้ สิน้ 105 ท่าน จานวน 459,848,257 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.79)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทแล้ว
คาถาม สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุน้ สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562
คาตอบ เพื่อเป็ นการตอบรับกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรที่
เกินความจาเป็ น ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็ นการจัด
ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR code แทนในส่วนของ หนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) และรายงานประจาปี โดยได้มีก ารจัดส่งหนังสือ เชิญ
ประชุมฉบับย่อ พร้อมทัง้ แบบฟอร์มการลงทะเบียน และ QR code ตามที่กล่าวในข้างต้น ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็ นปี แรกที่มีการใช้งาน อาจจะส่งผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ บ้าง ทางบริษัท ยินดีที่จะรับไปพิจ ารณาปรับปรุง
เพื่ออานวยความสะดวกให้มากยิ่งขึน้ ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2561 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 1

459,846,957
800

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9998
0.0002

-

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

-

เห็นด้วย
หน้าที่ 2
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ัดการ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์
ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็ นผูน้ าด้านการผลิตกระดาษคราฟท์ สาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษ ผ่านกลยุทธ์ ที่สาคัญ ดังนี้
- ผลิตสินค้าทีห่ ลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
- ใส่ใจบริการลูกค้า ทัง้ ก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
- กาหนดราคาขายที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ทงั้ ในและต่างประเทศ
- สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยดาเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล
ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รปั ชั่น ทุกรูปแบบ
สรุปผลการดาเนินกิจการโดยรวม
ในรอบปี 2561 บริษัทได้เดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพร้อมกันอย่ างต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึน้ ตามลาดับ ทั้งนีเ้ พื่อให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่เดิมทางบริษัทยังไม่
สามารถจัดส่งได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับต้นทุนเศษกระดาษอันเป็ นวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้ยอดขายตลอดจนกาไรสุทธิปรับเพิ่มขึน้ เป็ น
อย่างมาก
ในปี 2561 บริษัทมียอดขายสินค้าทั้งสิน้ 3,719.29 ล้านบาท มากกว่าปี 2560 ที่มียอดขายทั้งสิน้ 2,551.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้
1,167.42 ล้านบาท คิดเป็ นร้อ ยละ 45.75 โดยในปี 2561 มีผลกาไรสุทธิ ทั้งสิน้ 777.17 ล้านบาท เมื่อ เทียบกับปี 2560 ที่มีผลกาไรสุทธิ
367.88 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 409.29 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 111.26
สรุปมติวาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินการประจาปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2561
นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
คาถาม รายได้จากการขายไฟฟ้าว่าจะมีการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ หรือไม่และราคาต้นทุนกระดาษในปี หน้าจะเท่ากับต้นทุนในปี นหี้ รือไม่
คาตอบ รายได้จากการขายไฟฟ้ามาจากที่เหลือใช้ในโรงงานประมาณ 1 เมกะวัตต์โดยบริษัททาสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าไว้ที่ 3 เมกะ
วัตต์ทาให้ไม่สามารถขายไฟฟ้าเกินจากสัญญาได้ ส่วนเรื่องต้นทุนกระดาษไม่สามารถกาหนดได้ชดั เจน กลไกราคาโดยปกติเป็ นไปตามหลัก
อุปสงค์, อุปทานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
คาถาม พฤติกรรมการบริโภคเศษกระดาษของประเทศจีน ซึ่งเป็ นประเทศยักษ์ใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในราคาเศษ
กระดาษหรือไม่/อย่างไร
คาตอบ ในปี ที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้กาหนดโควตา การนาเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ ในบางช่วงที่อตั ราโควตาต่า ปริมาณการบริโภค
ของประเทศจีนจะน้อย ส่งผลให้ร าคาเศษกระดาษในตลาดต่า ในบางช่วงที่เพิ่มโควตาเนื่องจากเศษกระดาษไม่เพียงพอต่อการบริโภคใน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเป็ นอย่างมาก ก็ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษปรับตัวขึน้ ทาให้ราคาเศษกระดาษมีความผันผวนพอสมควร อย่างไร
ก็ตามทางประเทศจีนมีนโยบายที่จะค่อย ๆ ลดปริมาณการนาเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ โดยในปี 2020 จะสั่งห้ามการนาเข้าเศษ
กระดาษจากต่างประเทศ
คาถาม แนวโน้มราคาเศษกระดาษในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็ นอย่างไร
คาตอบ ราคาเศษกระดาษทัง้ ในและต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว มีการปรับตัวลงเล็กน้อย
คาถาม ปริมาณส่งออกสินค้าสาเร็จรูปไปยังประเทศจีนเป็ นอย่างไร
คาตอบ ณ ปั จจุบัน ยังไม่มีสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนโดยตรง สินค้าที่ส่งออกนั้น ส่งไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น
เวียดนาม พม่า
หน้าที่ 3

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
คาถาม สาเหตุของการสร้างคลังสินค้าเพิ่มคืออะไร
คาตอบ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณสินค้า ตามกาลังการผลิตและความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีความต้องการ
สินค้าภายในระยะเวลาอันสัน้ จาเป็ นจะต้องมีสินค้าไว้รองรับและสามารถจัดส่งได้อย่างทันท่วงที
คาถาม เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ระหว่างปี 2560 กับ 2561 แล้วมีไม่มากนัก แต่เหตุใดอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ จึงลดลง
เป็ นอย่างมาก
คาตอบ ในปี 2561 นัน้ มีการชาระคืนเงินต้น หลังจากที่เบิกรับเงินกูเ้ ต็มจานวนแล้วในปี 2560 ส่งผลให้ยอดเงินกูล้ ดลงเป็ นอย่างมาก ขณะที่
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ ค่อย ๆ ปรับตัวลดลง อัตราดอกเบีย้ เงินกูโ้ ดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 4.25
ที่ประชุมพิจ ารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน
ประจาปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 3

459,848,257
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีผลกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 771.17 ล้านบาท คณะกรรมการ
ได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ ารณาอนุมัติจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2561 โดยจ่ ายจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.60 บาท ซึ่งทั้งสิน้ จ่ายจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดเป็ นเงิน 390.00 ล้าน
บาท กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
คาถาม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ และสามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ได้อย่างไร
คาตอบ ที่ผ่านมาในแต่ละปี คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลมาโดยตลอด แต่ในปี ที่ผ่านมานั้นบริษัทยังไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากยังมีภาระเงินกูท้ ี่ตอ้ งชาระคืนสถาบันการเงินอยู่ตามเงื่อนไขที่กาหนด
คาตอบ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานนั้น ทางบริษัทมีความยินดีเป็ นอย่ างยิ่ง โดยท่านที่สนใจสามารถลงรายชื่อ แสดงความจ านงไว้ได้ซึ่ง ทาง
บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและติดต่อกลับไปยังท่านที่สนใจอีกครัง้
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จดั สรรกาไรและ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 4

459,848,257
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

หน้าที่ 4
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายกาจร ชื่นชูจิตต์ชแี้ จงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจานวน 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้ หนึ่งได้ ปั จจุบัน
กรรมการบริษัทมีจานวน 7 ท่าน ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี้ จึงมีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ
1. นายมงคล
มังกรกนก
2. นายบุญนา บุญนาทรัพย์
3. นายถกล
นันธิราภากร
ในระหว่างปี บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่ได้รบั การเสนอแต่อย่ างใด ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ
บริษัทที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกกรรมการกลับเข้า
ดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
นายมงคล มังกรกนก
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 5

กรรมการ

นายบุญนา บุญนาทรัพย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 5

กรรมการ

นายถกล นันธิราภากร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 5

กรรมการ

453,662,357
6,185,900
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.65
1.35
-

453,197,357
6,650,900
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.55
1.45
-

453,662,357
6,185,900
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.65
1.35
-

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
นายกาจร ชื่นชูจิตต์ได้แถลงว่ า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ สาหรับปี 2562 ดังนี้
หน้าที่ 5

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ
- บาเหน็จกรรมการบริษัท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,230,000 บาท/ปี

ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ
ท่านละ

10,000 บาท/เดือน
10,000 บาท/เดือน
10,000 บาท/เดือน
7,500 บาท/เดือน
200,000 บาท/ปี

ที่ประชุมพิจ ารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นที่เ ข้า ประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 6

459,846,957
1,300
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9997
0.0003
-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทน
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562 ดังนี้
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2982
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5599
3. นายจุมพฎ ไพรรัตนาการ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7645
4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7764
5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8125
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2562 ดังนี้
- ค่าบริการสอบบัญชี ประจางวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นจานวนเงิน
720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 x 3 ไตรมาส
450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม BOI
50,000 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
1,220,000 บาท
หมายเหตุ บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยอื่นแต่อย่างใด
ทั้งนีผ้ สู้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท , ผูบ้ ริหาร, ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มี
ความเห็นว่ามีคณ
ุ ภาพ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 5 ท่านเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2562
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้
หน้าที่ 6
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 7

459,848,257
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในตอนท้ายของการประชุม ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้
คาถาม ส่วนต่างของกาไรสุทธิ ระหว่างสินค้าที่จาหน่ายในประเทศ กับต่างประเทศเป็ นอย่างไร
คาตอบ ส่วนใหญ่แล้วกาไรสุทธิจากสินค้าที่จาหน่ายในประเทศ จะสูงกว่าต่างประเทศ แต่ทงั้ นีท้ งั้ นัน้ ก็ตอ้ งขึน้ อยู่กบั ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย
คาถาม มีแผนการขยายสายการผลิตเครื่องจักรใหม่หรือไม่/อย่างไร
คาตอบ ขณะนีย้ งั ไม่มีแผนการขยายสายการผลิตใหม่แต่อย่างใด ยังคงเน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ และอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ในการติดตั้งเครื่องผลิตไอนา้ ใหม่ ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ใช้ง านมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพและลด
ต้นทุนในการป้อนพลังงานไอนา้ เข้าสู่กระบวนการผลิต
คาถาม สภาพกาลังการผลิตในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
คาตอบ ขณะนีก้ ็ดีขนึ ้ ตามลาดับ หลังจากที่ผ่านติดตัง้ ฝึกอบรมพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี นบี้ ริษัทมีความ
คาดหวังกาลังการผลิตที่ 220,000 – 240,000 ตันต่อปี
คาถาม ราคาขายโดยเฉลี่ยของกระดาษ Medium ในช่วงไตรมาส 1/2562 เป็ นอย่างไร
คาตอบ ขณะนีม้ ีการปรับตัวลงจากไตรมาส 4/2561 เพียงเล็กน้อย
คาถาม แหล่งที่มาของเศษกระดาษที่นาเข้าจากต่างประเทศคือที่ใด
คาตอบ มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมทัง้ ในเรื่องของคุณภาพและราคา ที่ผา่ นมามีทงั้ ที่เคยนาเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
ญี่ป่ นุ ออสเตรเลีย โดยปี 2561 นัน้ เศษกระดาษที่นาเข้ากว่า 80% มาจากกลุ่มประเทศในยุโรป
คาถาม มีเกณฑ์ในการตัดสินใจติดตัง้ เครื่องจักรผลิตกระดาษใหม่อีก 1 เครื่อง อย่างไร
คาตอบ ต้องมีการติดตามสถานการณ์และปั จจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตแล้วจะสามารถจาหน่ายได้
ทัง้ หมด และมีผลประกอบการที่ดี
คาถาม มีเกณฑ์ในคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอย่างไร
คาถาม คิดตามวิธีเส้นตรง เครื่องผลิตกระดาษ 15 ปี เครื่องจักรหลัก ๆ อื่น 10 ปี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า 5 ปี
คาถาม วัตถุดิบที่นามาผลิตกระดาษคราฟท์นนั้ ใช้เฉพาะเศษกระดาษนา้ ตาล หรือไม่
คาตอบ ขึน้ อยู่กบั สูตรการผลิต ซึ่งมีใช้ทงั้ เยื่อกระดาษ เศษกระดาษนา้ ตาล เศษกระดาษผสม ตามอัตราส่วนที่กาหนด
คาถาม สาเหตุของราคาเศษกระดาษนา้ ตาลที่มีแนวโน้มลดลงในปัจจุบนั คืออะไร
คาตอบ เป็ นไปตามหลักอุปสงค์, อุปทานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
คาถาม ระยะเวลาที่จาเป็ นต้องใช้กรณีติดตัง้ เครื่องจักรสายการผลิตใหม่คือเท่าใด
คาตอบ หากมีการติดตัง้ คาดว่าจะใช้เวลาทัง้ หมดประมาณ 2 ปี
คาถาม ระยะเวลาและแผนการซ่อมบารุงประจาปี คือเมื่อใด
คาถาม โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10 วันต่อเครื่อง แต่จะไม่หยุดเดินเครื่องจักรทัง้ สองเครื่องพร้อมกัน ซึ่งปกติแล้วจะกาหนดไว้เป็ นแผน
ประจาปี ในราวช่วงต้นเดือนพศจิกายนของทุกปี
หน้าที่ 7
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
คาถาม มีช่องทางในการติดตามราคาวัตถุดิบของบริษัททางใดบ้าง
คาตอบ ส่วนใหญ่ขอ้ มูลจะอยู่ในวงจากัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลบางส่วนอย่างเช่น ราคาเศษกระดาษ สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของผู้
ซือ้ ขายได้โดยตรง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทวงษ์พาณิชย์
คาถาม แนวโน้มราคาเศษกระดาษในอนาคตเป็ นอย่างไร
คาตอบ ราคาเศษกระดาษมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามราคาขายสินค้าก็มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน แต่ไม่มากนัก
คาถาม แนวทางการบริหารกระแสเงินสดในอนาคตเป็ นอย่างไร
คาตอบ หากมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอก็จะชาระหนีส้ ินที่กยู้ ืมมาจากสถาบันการเงินล่วงหน้าในส่วนที่สามารถชาระได้ ส่วนที่ไม่สามารถ
ชาระล่วงหน้าได้ก็จะเป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และหากยังมีกระแสเงินสดคงเหลืออีกก็จะพิจารณาเรื่องการเพิ่มอัตราเงินปันผล และ
การลงทุนเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา
คาถาม กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรท่ามกลางการแข่งขันที่สงู ขึน้ เรื่อย ๆ เป็ นอย่างไร
คาตอบ ขณะนีบ้ ริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ในการริเริ่มโครงการ You Use U Care เพื่อเป็ นการกระตุน้ การใช้เศษกระดาษรีไซเคิล
โดยส่งเสริมให้ผบู้ ริโภคขัน้ สุดท้ายมีโอกาสเข้าร่วม ตลอดจนตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาสินค้า
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตามสภาวะการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ
คาถาม กระดาษคราฟท์ที่หมุนเวียนในประเทศนัน้ นอกจากผลิตในประเทศแล้ว มีการนาเข้าหรือไม่
คาตอบ มีแต่ไม่มากนัก โดยประมาณคาดว่าอยู่ที่รอ้ ยละ 5
คาถาม เหตุใดการนาเข้ากระดาษคราฟท์จึงมีไม่มากนัก
คาตอบ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยนัน้ ต้องการสินค้าที่สามารถจัดส่งได้ในระยะเวลาอันสัน้ ทันท่วงที แต่การนาเข้า
จากต่างประเทศจะใช้เวลามากกว่า ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจุดนี้
คาถาม การเจริญเติบโตของ E-Commerce นัน้ ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่
คาตอบ ณ ปั จจุบันภาพรวมของธุรกิจกล่องกระดาษเติบโตตาม GDP ของประเทศคือราว 3-5% การเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce
นัน้ ยังไม่ส่งผลต่อธุรกิจโดยรวมมากนัก แต่คาดว่าน่าจะเป็ นปัจจัยบวกในอนาคต
คาถาม มีความเป็ นได้ของบริษัท ที่จะทาธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อตอบรับกระแสการลดการใช้ถงุ พลาสติกในปัจจุบนั หรือไม่
คาตอบ บริษัทยังไม่มีนโยบายด้านนี้ เนื่องจากการเป็ นประกอบธุรกิจที่เป็ นคู่แข่งขันกับกลุ่มบริษัทในเครือ
ข้อเสนอแนะ ให้ทางคณะกรรมการพิจ ารณาเรื่อ งการซือ้ หุน้ คืน ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ หากหมดภาระหนี้สิน หรือไม่มี
โครงการลงทุนใด ๆ แต่มลู ค่าหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ไม่สงู มากนักนั้น เพื่อเป็ นการเพิ่มอัตรากาไรต่อหุน้ และอัตราเงินปันผลแก่ผถู้ ือหุน้ ได้อีก
ทาง
คณะกรรมการ รับทราบและจะนาไปพิจารณา
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์)
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลการดาเนินงาน
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

2562
1,612.01
3,468.97
289.68
319.64
3,149.33

2561
1.584.13
3,537.22
588.73
861.05
2,676.17

2560
1,384.37
3,467.24
504.13
1,405.74
2,061.50

3,403.42
2,321.24
1,082.18
27.02
130.41
9.32
106.34
863.13

3,719.29
2,748.90
970.39
43.41
115.67
32.98
87.98
777.17

2,551.87
2,074.95
476.92
35.69
93.60
34.71
16.42
367.88

650,000,000
1.33
5.56
0.10
4.85
1.00
25.16
27.41
24.88

650,000,000
1.20
2.69
0.32
4.12
1.00
20.65
29.04
21.97

650,000,000
0.57
2.75
0.68
3.17
1.00
14.22
17.85
10.61

หน้าที่ 9
เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562

ประวัติการจ่ายเงินปั นผล
ลาดับ
ที่

ปี
งบการเงิน

ราคา
พาร์

จานวนหุน้
(หุ้น)

กาไร(ขาดทุน)
ประจาปี

เงินปั นผล
(บาท/หุ้น)

จานวนเงิน
ที่จ่ายปั นผล
(บาท)
32,500,000
19,500,000
52,000,000

ร้อยละ
ของ
กาไรสุทธิ
ประจาปี

วัน เดือน ปี
ที่จ่าย
เงินปั นผล

77.34

9/9/2553 (1)
25/5/2554

เป็ น

191.96

25/5/2555

เป็ น

83.46

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

เป็ น

60.32

23/9/2556 (3)
14/5/2557

เป็ น

เป็ น

1

2553

5

130,000,000

67,231,874.35

0.25
0.15
0.40

2

2554

5

130,000,000

10,158,471.12

0.15

19,500,000

93,456,629.36

0.20
0.40
0.60

26,000,000
52,000,000
78,000,000

215,527,576.08

0.08
0.12
0.20

52,000,000
78,000,000
130,000,000
65,000,000
65,000,000
130,000,000

65.19

12/9/2557 (4)
15/5/2558

3

4

2555

2556

5

1

130,000,000

650,000,000

การจ่ายเงิน
ปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบาย
บริษัท

5

2557

1

650,000,000

199,409,932.66

0.10
0.10
0.20

6

2558

1

650,000,000

163,991,788.64

0.15

97,500,000

59.45

18/5/2559

เป็ น

7

2559

1

650,000,000

191,468,257.65

0.15

97,500,000

50.92

25/5/2560

เป็ น

8

2560

1

650,000,000

315,263,758.81

0.25

162,500,000

51.54

25/5/2561

เป็ น

9

2561

1

650,000,000

777,171,690.98

0.60

390,000,000

50.18

24/5/2562

เป็ น

10

2562
ปี ที่เสนอ

1

650,000,000

863,126,880.23

0.67

435,500,000

50.46

22/5/2563

เป็ น

หมายเหตุ (1) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2553
(2) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
(3) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
(4) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ ม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ

หน้าที่ 10

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 82 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุน้ 9.06%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร - มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 32/2005
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2562

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
บริษัท โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จากัด
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จากัด
บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จากัด
บริษัท ปราจีนแลนด์ จากัด
บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพ็ค จากัด
บริษัท ควอลิตคี ้ าร์ตอนส์ จากัด

เข้าร่วมประชุม 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 86.67

หน้าที่ 11

เอกสารแนบ 4 (ก)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 54 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุน้ 12.61%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 32/2005
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี –
ตาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จากัด
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จากัด
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จากัด
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริษัท ปราจีนแลนด์ จากัด
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2562

เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00

หน้าที่ 12
เอกสารแนบ 4 (ก)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 59 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 15 ปี 9 เดือน
สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่มี ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 35/2004 วุฒิบตั ร Fellow Member
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
2558 – ปัจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2562

รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จากัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จากัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จากัด

เข้าร่วมประชุม 5 ครัง้ จากทัง้ หมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 83.33

หน้าที่ 13
เอกสารแนบ 4 (ก)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

นิยามกรรมการอิสระ
“กรรมการอิ ส ระ” หมายถึง กรรมการที่เป็ นอิสระจากผู้ถือ หุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อ ง สามารถทาหน้าที่คุ้ม ครอง
ผลประโยชน์ผถู้ ือ หุน้ ทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทาหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือท าให้มี
ข้อจากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท มีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือไม่เคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูก จ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา/ผูม้ ีอ านาจ
ควบคุม/ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ งและบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตรกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ท างธุร กิจ กับบริษัท หรือ นิติบุ คคลที่อ าจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อ าจเป็ นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหาร
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ื อ
หุน้ ใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ถือหุน้ เกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุร กิจ
เหมือนกัน ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา/ผูม้ ีอานาจควบคุม
ในกิจการดังกล่าว
8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดาเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน้าที่ 14

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับบริษัท
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดนัน้
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนนัน้ ให้จบั ฉลากกันว่าผูใ้ ดจะเป็ น ผู้
ออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ทัง้ นีไ้ ม่ว่าจะกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็ น
คราว ๆ ไปหรือกาหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ ให้กรรมการมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย
ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติให้ออกตามข้อ 22
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษทั ได้รบั ใบลาออกแล้วกรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณ
ุ สมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
ข้อ 22. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงกาหนดตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ดั การ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี ้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
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เอกสารแนบ 4 (ข)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบั ติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจานวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุ ม
คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนัน้ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ึ่งได้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
อย่างไรก็ดีกรรมการตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป
ร้องขอ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่ งโดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะ
ประกอบด้ว ยประธานกรรมการบริ ห าร และรองประธานกรรมการบริห าร เพื่ อ ปฏิ บัติ ง า นตามที่ ไ ด้ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร
ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็ นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขอานาจนัน้ ๆ ก็ได้
ข้อ 27. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็ นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง
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เอกสารแนบ 4 (ข)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563
(ปี ที่เสนอ)

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง (รายเดือน)
- คณะกรรมการบริษัท

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการบริหาร

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการสรรหาฯ

ท่านละ

-

-

7,500

7,500

7,500

ค่าบาเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี )

ท่านละ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3,440,000

3,400,000

3,670,000

3,230,000

3,230,000

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทประจาปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
ตลอดมา อีกทัง้ อัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เ นชั่นแนล จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้สอบบัญชี

เลขที่ใบอนุญาต

ปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท

นางสุวิมล

กฤตยาเกียรณ์

2982

2561 - 2562

นางสาวสมจินตนา

พลหิรญ
ั รัตน์

5599

2556 - 2560

นายจุมพฏ

ไพรรัตนากร

7645

-

นายนพฤกษ์

พิษณุวงษ์

7764

-

นางสาวสุภาภรณ์

มั่งจิตร

8125

-

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อ งจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผูส้ อบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณี ที่
ผูส้ อบบัญ ชีรายเดิมทาหน้าที่ครบ 5 รอบปี บัญ ชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจางวด สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
720,000
บาท
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส
450,000
บาท
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2563
50,000
บาท
รวมเป็ นเงินทั้งสิน้
1,220,000
บาท
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประเภทค่าบริการ
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
- ค่าสอบบัญชีประจาปี
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
- ค่าตรวจสอบปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)
รวม (บาท)

2558

2559

2560

2561

2562

2563
(ปี ที่เสนอ)

600,000
360,000

650,000
360,000

650,000
360,000

700,000
405,000

705,000
450,000

705,000
450,000

960,000

1,010,000

50,000
1,060,000

50,000
1,155,000

50,000
1,220,000

50,000
1,220,000

หน้าที่ 18
เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
แต่อย่างใด
ทัง้ นีบ้ ริษัทก็มิได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

หน้าที่ 19

เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผูถ้ ือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี ทางบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ นับจานวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือ ผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ย
กว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้ ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้
ถือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุดว้ ยว่าเป็ นเรื่องที่ เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเ ห็น ของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผถู้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและ
ให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้อง
ลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ข้อ 31. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่ นอ้ ยกว่าหนึ่ งใน
สามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่
กาหนด หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นั้นได้เรียกนัด เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นมิใช่เป็ นการประชุม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนีไ้ ม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ ม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึน้ เป็ นประธาน
ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หุน้ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ ให้ลงคะแนนลับ
ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสีย งเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดังต่อ ไปนี ้ ให้ถือ คะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า สามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและมีสิท ธิอ อกเสียง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ
ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัท
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
(6) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

หน้าที่ 21

เอกสารแนบ 7

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
อายุ
ที่อยู่ติดต่อ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

2. นายกาจร ชื่นชูจิตต์
อายุ
ที่อยู่ติดต่อ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
3.

ดร.ถกล นันธิราภากร
อายุ
ที่อยู่ติดต่อ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
59 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
64 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
74 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
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เอกสารแนบ 8

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน)
อากร
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 แสตมป์
20 บาท
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(3)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้
ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี
รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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เอกสารแนบ 9

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
อากร
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
แสตมป์
...............................................................................................................
20 บาท
เขียนที่...............................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ...................
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ...........................................................
อยู่บา้ นเลขที่....................................ถนน........................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.................................................... . หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ....................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ.................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................
(2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................
(3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่
1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล โดยจ่ายจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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เอกสารแนบ 9

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
- พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
- พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อ ง และไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ทปี่ ระชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมี่ ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(........................................................................ ...)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................... ....)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..................................................................... ......)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(............................................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจ
มินี่ ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ __ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
อากร
และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
แสตมป์
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
20 บาท
...............................................
เขียนที่...............................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ...................
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................สัญชาติ...........................................................
อยู่บา้ นเลขที่....................................ถนน........................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กับ.................................................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม...............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ.....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ ากับ..............................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
(2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................
(3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................................................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่1/2563 ใน
วัน พฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. โรงแรมมิ ร าเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อ งเจมิ นี่ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิ ภาวดี รังสิ ต เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ.....................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ..................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด......................................เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย..............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง

หน้าที่ 27
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผล โดยจ่ายจากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
ชื่อกรรมการ : นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
- พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
- พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่ระบุ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ทปี่ ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.......................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.......................................................................)
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.......................................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจ
มินี่ ชัน้ 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่ __ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก้ ่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จดั ส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จดั ส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
หมายเหตุ
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายัง บริษัท
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ชั้น 4 เลขที่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์
02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ

หน้าที่ 31

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563
ผูถ้ ือหุ้น บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง (เริ่ ม 8.30 น)

ตรวจเอกสารผูร้ ับมอบฉันทะ

• แสดงหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน

• แสดงบัตรประจาตัว

• แสดงสาเนาบัตรประจาตัวผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง และ
บัตรประจาตัวของผูร้ ับมอบฉันทะ

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode
ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (10.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลาดับ
กรณี ที่มีผตู ้ อ้ งการคัดค้านหรื องด
ออกเสี ยงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและ
กรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู ้
คัดค้านหรื องดออกเสี ยง)
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนน
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บริ ษทั จัดให้มีผูต้ รวจสอบและผูส้ ังเกตุการณ์การลงคะแนน
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผู ้
ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
บริ ษทั
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