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วนัองัคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

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

 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล มงักรกนก  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

  3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
  4. นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  5. ดร.ถกล นนัธิราภากร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายก าจร ชื่นชูจิตต ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85.71 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่าน โดยท่านที่เขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี 90% ขึน้ไปคิดเป็น
รอ้ยละ 90.48 

 กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ จ านวน 1 ท่านคือ 

  1. นายบุญน า บุญน าทรพัย ์  กรรมการ 
  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.29 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพ็ญศิริ        ชินเศรษฐวงศ ์ CFO, ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศักด์ิ        เด่นเกรียงไกร  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นายวฒันธนพล        วฒันธ์นวงศธร ผูจ้ดัการส่วนบัญชี 

 ตัวแทนจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1. นายศุภฤทธิ์        สนัทรชัตไ์ชย   

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 เจา้หนา้ที่กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้, แจง้รายละเอียดผู้ถือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม (เร่ิมเปิดประชุม) และชีแ้จงใหท้ราบถึงวิธีปฏิบติัในการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  

รายละเอียดผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม (เร่ิมประชุม) 
1. ผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง จ านวน 4 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 187,497,400 หุน้ 
2. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ที่ไดม้ีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสะหรือบุคคลอื่น และไดล้งคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ไวล่้วงหนา้แลว้ จ านวน 44 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 228,079,137 หุน้ 
3. ผูถื้อหุน้ออนไลน ์ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่าน IR PLUS AGM Application จ านวน 9 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 86,701 

หุน้ 
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4. ผูร้บัมอบฉันทะออนไลน ์ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ที่ไดม้ีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเขา้มาลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระระหว่างการ
ประชุมผ่าน IR PLUS AGM Application  ไม่มี 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 57 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 415,663,238 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 63.95 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด ซึ่งครบ
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษัท คือ ไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และถือหุน้รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

การออกเสียงลงคะแนน 
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าไดเ้มื่อลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ผ่าน IR PLUS AGM Application (“Application”) แลว้ 
- ในกรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผูร้บัมอบฉันทะจะสามารถเขา้ประชุมแทนผู้ถือหุน้ได ้1 ราย ต่อ 1 

อุปกรณ ์เท่านัน้ 
- เมื่อเร่ิมประชุมแลว้ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหนา้ไดทุ้กวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่าง

การพิจารณา ทัง้นีผู้เ้ขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะตอ้งอยู่ร่วมประชุมจนปิดการลงมติ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมี
การปิดวาระนั้น ๆ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง อย่างไรก็ตามบริษัทมิไดต้ัดสิทธิในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครัง้ เพื่อลงคะแนน
เสียงในวาระต่อไปที่ยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ผูถื้อหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 

- ส าหรบัวาระที่ 5 เก่ียวกับการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นดว้ยไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อ
หุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่เร่ืองซึ่งมีกฎหมายและ หรือ
ขอ้บงัคบับริษัทก าหนดเป็นอย่างอื่น ก็ใหด้ าเนินการ เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ให้ผู้ถือหุน้ในที่ประชุมรบัทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอนัชีข้าด 

- นอกจากนีเ้นื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน ์จึงไม่มีบตัรเสีย 
ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application โดยจะเรียงล าดับก่อนหลังตาม

เวลาที่รอ้งขอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นขอ้ซักถาม และการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวข้อง
กับวาระการประชุมเท่านัน้ 

นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัองัคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 
นายมงคล  มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ไดเ้สนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งไดจ้ัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุมและไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ แลว้ 
 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย จ านวน 32,100 หุน้ 
 รวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 58 ราย จ านวน 415,695,338 หุน้ 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 ดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นดว้ย 415,695,338 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระที่ 1 เห็นดว้ย    
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการ ไดช้ีแ้จงให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงสถานการณเ์ศษกระดาษในประเทศ 

ในช่วงตน้ปีที่แลว้ ราคาเศษกระดาษลดลงค่อนข้างต ่ามากในรอบหลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากราคาที่ตกต ่าตั้งแต่ปลายปี 2562 และ 
2563 แต่หลงัจากตน้ปี 2563 ราคาไดข้ยบัขึน้จากตน้ปี ราคา 3,600 บาท/ตนั ช่วงปลายปี ราคา 7,000 บาท/ตนั ราคาเศษกระดาษ
ต่างประเทศ จากตน้ปี 2563 ราคา 84 USD./ตนั ช่วงปลายปี ราคา 210 USD./ตนั รายไดจ้ากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 
รายไดจ้ากการขาย 3,719 ลา้นบาท, รายได ้3,403 ลา้นบาท และ 3,569 ลา้นบาทตามล าดบั รายไดจ้ากการขายตามไตรมาสในปี 2563 ไตร
มาสที่ 1-4 รายได ้937 ลา้นบาท, 731 ลา้นบาท, รายได ้940 ลา้นบาท และ 961 ลา้นบาทตามล าดบั ปริมาณการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 
2561-2563 ปริมาณการขาย 214,589 ตนั, 214,229 ตนั และ 259,019 ตนัตามล าดบั ปริมาณการขายตามไตรมาสปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 
ปริมาณการขาย 67,544 ตัน, 53,723 ตนั, 71,473 ตนั และ 66,278 ตนั ตามล าดบั ปริมาณการขายส่งออกระหว่างปี 2561-2563 ปริมาณ
การขายส่งออก 14,108 ตนั, 13,753 ตนั และ 28,331 ตนั ตามล าดับ จะเห็นไดว้่า ในปี 2563 ที่ขายส่งออกมากกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุ
เพราะว่า Demand ในประเทศลดลง เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 เลยจ าเป็นตอ้งส่งออกต่างประเทศพิ่มขึน้เพื่อชดเชยการขายใน
ประเทศ ปริมาณการขายส่งออกตามไตรมาสปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 มีปริมาณการขายส่งออก 7,728 ตนั, 3,150 ตนั, 10,766 ตนั และ 6,687 
ตนั ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าช่วงไตรมาสที่ 3 ไดข้ายส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึน้อย่างชัดเจน เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 และขยบัตวัดี
ขึน้ในไตรมาสที่ 4 จึงท าใหข้ายส่งออกต่างประเทศลดลง ส าหรบัสดัส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ ์ กระดาษแบ่งเป็น 2 ประเภท สามารถ
จ าแนกออกเป็น กระดาษท าลอนลกูฟูก (Medium) และกระดาษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 สดัส่วนการขาย 
Medium คือ 72%, 73% และ 76% โดยที่เหลือคือ Liner 28%, 27% และ 24% ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า Liner ขายลดลงในปี 2563 เนื่องจาก 
บริษัท ท าการขาย Medium ใหต่้างประเทศเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา สดัส่วนการขายเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมาสที่ 
1-4  ส าหรบั Medium คือ 77%, 80%, 78% และ 70% ส่วน Liner คือ 23%, 20%, 22% และ 30% ตามล าดบั ราคาขายสินคา้โดยเฉล่ีย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 ราคาสินคา้โดยเฉล่ีย 17,332 บาท/ตนั, 15,887 บาท/ตนั และ 13,779 บาท/ตนั ตามล าดบั เนื่องจากราคา
วตัถุดิบเศษกระดาษลดลง จึงท าให้ราคาขายสินคา้ส าเร็จรูปลดลงเช่นกัน ราคาขายสินคา้โดยเฉล่ียเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 
ราคาสินคา้โดยเฉล่ีย 13,876 บาท/ตนั, 13,598 บาท/ตนั, 13,156 บาท/ตนั และ 14,497 บาท/ตนั ตามล าดบั Demand ในช่วงไตรมาสที่ 3 
ลดลงมาก จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรบัลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขนัได ้
 ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 
 นายมงคล  มงักรกนก ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย จ านวน 5,798,100 หุน้ 
 รวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 60 ราย จ านวน 421,493,438 หุน้ 
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
2563 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  
 

เห็นดว้ย 421,493,438 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระที่ 3 เห็นดว้ย    

 

เอกสารแนบ 1 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 4 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
นายวัชชระ ชินเศรษบวงศ์ ชีแ้จงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะตอ้งออกตามวาระ

จ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้หนึ่งได้ 
ปัจจุบนักรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ดงันัน้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ จึงมีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ รวม 3 ท่าน อนัไดแ้ก่ 

1. นายมงคล  มงักรกนก       
2. นายบุญน า  บุญน าทรพัย ์       
3. นายก าจร  ชื่นชูจิตต ์      

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 
2564 แต่ไม่ไดร้บัการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวัง 
แลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการท างานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี  จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
บุคคลทั้ง 3 ข้างตน้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  โดยบุคคลที่ไดร้ับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้
ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 
 ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมออกจากการประชุม 1 ราย จ านวน 2,500 หุน้ 
 รวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 59 ราย จ านวน 421,490,938 หุน้ 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 
ทัง้ชุด จ านวน 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

1. นายมงคล มงักรกนก กรรมการผูจ้ดัการ 
เห็นดว้ย 406,514,746 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.4469 
ไม่เห็นดว้ย 14,976,192 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.5531 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระที่ 5 เห็นดว้ย    

 
2. นายบุญน า บุญน าทรพัย ์ กรรมการบริษัท 
เห็นดว้ย 397,974,446 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 95.2912 
ไม่เห็นดว้ย 23,516,492 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 5.5794 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระที่ 5 เห็นดว้ย    
 
3. นายก าจร ชื่นชูจิตต ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
เห็นดว้ย 396,377,246 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 94.0417 
ไม่เห็นดว้ย 25,113,692 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 5.9583 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระที่ 5 เห็นดว้ย    

เอกสารแนบ 1 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 5 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
นายมงคล มงักรกนก ไดแ้ถลงว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาจากผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ 

และอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแลว้ มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรบัปี 2564 ดงันี ้
  - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาฯ   ท่านละ     7,500 บาท/เดือน 
  - บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ท่านละ 200,000 บาท/ปี 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,230,000 บาท/ปี  
 รวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 59 ราย จ านวน 421,490,938 หุน้ 
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  
 

เห็นดว้ย 421,490,938 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระที่ 6 เห็นดว้ย    

 
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
 นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตและไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ มีความเห็นใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัช ีดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 ดงันี ้ 

1. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน  2982 
2. นายนพฤกษ์    พิษณุวงษ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 7764 
3. นายวิโรจน ์  สจัจธรรมนุกูล   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน  5128 
โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัทฯ ได ้และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 ดงันี ้

      -  ค่าบริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564    720,000    บาท 
     -  ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส  450,000    บาท 
     -  ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน BOI  
         ปี 2564 ฉบบัละ 50,000 บาท จ านวน  1 ฉบบั                   50,000    บาท 

              รวมเป็นเงินทัง้สิน้               1,220,000    บาท 
 ทั้งนีผู้้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้ องกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด มี
ความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีทัง้ 3 ท่านเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 

ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมออกจากการประชุม 1 ราย จ านวน 5,798,000 หุน้ 
 รวมผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 58 ราย จ านวน 415,692,938 หุน้ 

เอกสารแนบ 1 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 6 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2564 และก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี ้  

 

เห็นดว้ย 415,692,938 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระที่ 7 เห็นดว้ย    

 
วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 -ไม่ม-ี  
 
ค าถามจากผูถื้อหุน้ 

• นายนิรนัดร ์ อยู่ชา สอบถามว่า บริษัทไดด้ าเนินการเพิ่มไลน์การผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ หากตดัสินใจล่าชา้จะท าใหเ้สียโอกาส
ได ้ทัง้ที่องคป์ระกอบในการเพิ่มก าลงัการมีพรอ้มแลว้ทุกดา้น เช่น 
 - ความสามารถของบริษัท ที่มีบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถที่สูงมาก จะเห็นไดจ้ากอัตราก าไรสุทธิที่บริษัทท าไดอ้ยู่ในอนัดบั
ตน้ๆของธุรกิจ 
 - ธุรกิจบรรจุภณัท ์กล่องกระดาษมีการเติบโตแบบกา้วกระโดด 
 - ก าไรสะสมของบริษัทมีมากพอสมควรแลว้ 
 - อตัราดอกเบีย้เงินกูอ้ยู่ในระดับต ่า ซึ่งทางบริษัทมีงบการเงินที่สวย ง่ายต่อการต่อรองเร่ืองอตัราดอกเบีย้ (โดยใหธ้นาคาร 3-4 แห่ง 
มาคุย เพื่อต่อรองอตัราดอกเบีย้ คาดว่าน่าไดอ้ตัราดอกเบีย้คงที่ ที่ 2 % ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี หลงัจากนัน้คิด MLR-3% ต่อปี) 
 ปัจจุบันบริษัทอยู่ในตลาด SET อุตสาหกรรมหมวดธุรกิจ กระดาษ และวัสดุการพิมพ์ สามารถเปล่ียนในตลาด SET เป็น 
อุตสาหกรรมหมวดธุรกิจ บรรจุภณัฑก์ระดาษจะดีกว่าและสามารถท าไดห้รือไม ่

• นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่า ส าหรบัการขยายก าลงัการผลิต เป็นเร่ืองที่ปรกึษากันตลอดในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการ
ลงทุนที่ใชเ้งินลงทุนมากกับการขึน้เคร่ืองเดินกระดาษอีกเคร่ือง ช่วงนีถ้า้จะลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนที่เคร่ืองกระดาษก าลงัการผลิตประมาณ 
1,000 ตนั/วนั ซึ่งหมายถึงการลงทุน 4,000 ลา้นบาท บริษัทตอ้งมั่นใจว่าผลิตแลว้ขายไดห้มด ตอนนีอ้ยู่ในขัน้ตอนที่ก าลงัศึกษาตลาดอยู่ ใน
สถานการณต์อนนีม้ียงัโรคระบาด COVID -19 มีความเส่ียงค่อนขา้งมากในการลงทุน ตอนนีท้ี่ท  าอยู่คือ ปรบัปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองจักร
ที่มีอยู่ ปีนีไ้ดล้งทุนซือ้เคร่ืองจักรระบบเตรียมเย่ือใหม่ โดยสั่งท าจากต่างประเทศ มาแทนที่เคร่ืองจกัรเดิมซ่ึงเป็นส่วนประกอบหลกัของเคร่ือง
เดินกระดาษเคร่ืองที่ 1 โดยระบบนีใ้ชม้า 27 ปีแลว้ ค่อนขา้งล่าสมยั คาดว่าจะติดตัง้แลว้เสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 และเร่ิมใชง้าน
ไดใ้นไตรมาสที่ 3 ในปีเดียวกัน หลงัจากปรบัปรุงแลว้ทางบริษัทเชื่อว่าผลผลิตน่าจะเพิ่มขึน้อีกประมาณ 20% นี่คือแผนระยะสัน้ที่บริษัทไดท้ า
ไปก่อน ตามที่ไดร้ายงานในที่ประชุมไปก่อนหนา้นีแ้ลว้ ในปี  2563 บริษัทมีการส่งออกค่อนข้างมาก มาในปี 2564 ทางบริษัทจะเปล่ียนกล
ยุทธท์างการขาย เนน้ขายในประเทศมากขึน้เนื่องจาก ผลตอบแทนในการจ าหน่ายในประเทศดีกว่าต่างประเทศมาก และเปล่ียนกลยุทธ์ท า
การขายกระดาษผิวกล่องมากขึน้ โดยปีนีต้ั้งเป้าไว้ว่าจะท าการขายกระดาษผิวกล่อง 40% ของยอดขาย ซึ่งขณะนีส้ามารถท าได ้36-38% 
เพิ่มขึน้กว่าปี 2563 พอสมควร 

• นายวิรชั อยู่ชา สอบถามว่า มีเป้าหมายการก าหนดรอบหมนุเวียน และระดบัการใหบ้ริการของสินตา้แต่ละรายการหรือไม่ 

• นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี ้แจงว่า สินค้าที่ผลิตมี 2 อย่าง Make to order และ Make to stock ทางบริษัทมีการก าหนดรอบ
ระยะเวลาหมนุเวียนที่ชดัเจน แต่สถานการณปั์จจุบนั สินคา้ที่ผลิตไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้ ท าใหค้วบคุมไดล้ าบากพอสมควร 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไดม้ีการติดตามอย่างใกลช้ิด เพื่อใหก้ารควบคุมสินคา้เป็นไปตามแผนการผลิตและการขายอย่างสม ่าเสมอ 

เอกสารแนบ 1 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 7 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

 

      ลงช่ือ.....................................................ประธานที่ประชุม 
                         (นายมงคล  มงักรกนก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 8 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2564 
 

ฐานะทางการเงิน (ลา้นบาท) 2564 2563 2562 

 สินทรัพยห์มุนเวียน 2,593.82 2,122.83 1,612.01 
 สินทรัพยร์วม 4,277.06 3,904.19 3,468.97 
 หน้ีสินหมุนเวียน  369.90 406.45 289.68 
 หน้ีสินรวม 416.50 448.64 319.64 
 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,860.56 3,455.55 3,149.33 
ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท)    
 รายไดจ้ากการขาย 4,600.64 3,569.00 3,403.42 
 ตน้ทุนขาย 3,511.25 2,384.02 2,383.25 
 ก าไรขั้นตน้ 1,089.39 1,184.98 1,020.17 
 รายไดอ้ื่น 22.00 37.46 27.02 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและด าเนินงาน 63.54 63.42 68.40 
 ดอกเบ้ียจ่าย 0.15 0.06 9.32 
 ภาษีเงินได ้ 130.27 147.54 106.34 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 917.43 1,011.42 863.13 
อตัราส่วนทางการเงิน    
 จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.41 1.56 1.33 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.01 5.22 5.56 
 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.11 0.13 0.10 
 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 5.94 5.32 4.85 
 มูลค่าที่ตราไว ้(บาท) 1.00 1.00 1.00 
 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม (%) 19.94 28.04 25.16 
 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 23.76 29.27 27.41 
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 21.45 25.91 24.88 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 9 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

ล าดับ
ท่ี 

ปี 
งบการเงิน 

ราคา
พาร ์

จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)
ประจ าปี 

เงินปันผล 
(บาท/หุ้น) 

จ านวนเงิน 
ท่ีจ่ายปันผล 

(บาท) 

ร้อยละ
ของ 

ก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 

วัน เดือน ปี 
ท่ีจ่าย   

เงินปันผล 

การจ่ายเงิน
ปันผลเป็นไป
ตามนโยบาย

บริษัท 

1 2554 5 130,000,000 10,158,471.12 0.15  19,500,000 
 

191.96 25/5/2555 
 

เป็น 

2 2555 5 130,000,000 93,456,629.36 
0.20 
0.40 
0.60 

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

 
83.46 

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

 

 
เป็น 

3 2556 1 650,000,000 215,527,576.08 
0.08 
0.12 
0.20 

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

 60.32 
  23/9/2556 (3) 

        14/5/2557 
 

 
เป็น 

4 2557 1 650,000,000 199,409,932.66 
0.10 
0.10 
0.20 

  65,000,000 
  65,000,000 
130,000,000 

 65.19 
  12/9/2557 (4) 

        15/5/2558 
 

 
เป็น 

5 2558 1 650,000,000 163,991,788.64 0.15   97,500,000 
 

59.45 
 

18/5/2559 เป็น 

6 2559 1 650,000,000 191,468,257.65 0.15   97,500,000 
 

50.92 
 

25/5/2560 เป็น 

7 2560 1 650,000,000 315,263,758.81 0.25 162,500,000 51.54 25/5/2561 เป็น 

8 2561 1 650,000,000 777,171,690.98 0.60 390,000,000 50.18 24/5/2562 เป็น 

9 2562 1 650,000,000 863,126,880.23 0.67 435,500,000 50.46 30/4/2563(5) เป็น 

10 2563 1 650,000,000 1,011,423,714.59 
0.41 
0.39 
0.80 

  266,500,000 
  253,500,000 
  520,000,000 

51.41 
  9/12/2563 (6) 

        25/5/2564 

 

 
เป็น 

11 
2564 

ปีท่ีเสนอ 
1 650,000,000 917,431,519.80 

0.40 
0.31 

260,000,000 
201,500,000 

50.25 
8/12/2564* 
25/05/2565 

เป็น 

วนั XD   วนัองัคารที่ 8 มีนาคม 2565 
วนั Record Date (RD) วนัพุธที่ 9 มีนาคม 2565 
วนัจ่ายเงินปันผล  วนัพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 
หมายเหต ุ * จ่ายระหว่างกาลปี 2564 ณ วนัที่ 8 ธันวาคม 2564 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลังหกัภาษี หากไม่มีความจ าเป็นอื่นใด หรือตามความ

เหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนยัส าคัญ  

เอกสารแนบ 3 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 10 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์อายุ 56 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัมาอีกครัง้ในวาระนีจ้ะรวมเป็น 19 ปี) 

สดัส่วนการถือหุน้ 12.61%    

         ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร - มี – 

         ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์-ไม่มี - 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

-ไม่ม-ี 
ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยูเนียนคารต์อนอินดัสทรีย ์จ ากัด 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยูเนียนเปเปอรค์ารตอนส ์จ ากัด 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยูไทย คารต์อนส ์จ ากัด 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด ์จ ากัด 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2564    เขา้ร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
  

เอกสารแนบ 4 (ก) 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 11 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร อายุ 61 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 

           จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัมาอีกครัง้ในวาระนีจ้ะรวมเป็น 19 ปี) 

            สดัส่วนการถือหุน้ -ไม่ม-ี    

        ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี – 

        ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์-ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2004 วุฒิบตัร Fellow Member 

 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทิปโกฟู้้ดส ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ถนอมวงศบ์ริการ จ ากัด 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท ทิปโก ้ทาวเวอร ์จ ากัด 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บริษัท รวมทรพัยสิ์น จ ากัด 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 
การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2564    เขา้ร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 (ก) 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 76 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัมาอีกครัง้ในวาระนีจ้ะรวมเป็น 4 ปี) 

 สดัส่วนการถือหุน้ -ไม่ม-ี 

         ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

         ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์-ไม่มี – 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

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

Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016 

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016 

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016 

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004 

 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2545 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผา้ไทย จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียร่ิง โซลชูั่นส ์จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอ่ืน 

-ไม่ม-ี 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา -ไม่มี - 

การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2564    เขา้ร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
 

 

 

เอกสารแนบ 4 (ก) 
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นิยามกรรมการอิสระ 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้อง สามารถท าหน้าที่คุ ้มครอง
ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกันและไม่ท าหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือท าให้มี
ขอ้จ ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ 

 

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบติัดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า/ผู้ มีอ านาจ

ควบคุม/ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดร้ับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็น การขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผูท้ี่มีความสัมพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตั้งขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกับผู้ถือ
หุน้ใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระได ้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ

เหมือนกัน ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจ้าง/ที่ปรึกษาที่ไดร้ับเงินเดือนประจ า/ผูม้ีอ านาจควบคุม
ในกิจการดงักล่าว 

8. สามารถมีส่วนร่วมตดัสินใจในการด าเนินงานในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) 
 

   นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 (ข) 
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ข้อบังคับบริษัท 

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมการ 

 ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนัน้
ตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 กรรมการของบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
 ขอ้ 16. ใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้ือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง  
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดยีวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกับส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ใหจ้ับฉลากกันว่าผูใ้ดจะเป็นผู้
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ ๆ อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

ขอ้ 18. กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน 
ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑท่ี์จะใชใ้นการพิจารณาเป็น
คราว ๆ ไปหรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ไดแ้ละนอกจากนัน้ใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัทอีกต่างหากดว้ย 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นมีมติใหอ้อกตามข้อ 22 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วนัท่ีบริษัทไดร้บัใบลาออกแลว้กรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหก้รรมการเลือกบุคคลหน่ึงซึ่งมีคุณสมบตัิและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้ไปแทน 

ขอ้ 22. ท่ีประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหน่ึงเป็นกรรมการผูจ้ัดการ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี ้

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได้ 

เอกสารแนบ 4 (ข) 
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ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะตอ้งมีกรรมการมาเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบ
องคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธานท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได ้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการท่ีมาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม
คณะกรรมการ กรรมการหน่ึงคนจะมีเสียงหน่ึงเสียง เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง กรรมการคนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนัน้ ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะตอ้งจัดใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยสามเดือนต่อครัง้ 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้ับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยงักรรมการไม่

นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุม
ใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

อย่างไรก็ดีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ ในกรณีท่ีมีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไป
รอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบสี่วนั นับแต่วันท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวดัอ่ืนทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหน่ึงโดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะ

ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร
ในอนัท่ีจะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ย่างอ่ืนในฐานะท่ีเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท 

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้  าเนินการของบริษัทภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก  เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ก็ได ้

ขอ้ 27. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพนับริษัทได ้จะตอ้งเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดชื่อกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหน่ึง 

  

เอกสารแนบ 4 (ข) 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 16 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 7 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ปี 2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
      

ค่าตอบแทนประจ าต าแหนง่ (รายเดือน)      

       - คณะกรรมการบริษัท              7 ท่าน ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการตรวจสอบ        3 ท่าน ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการบริหาร             3 ท่าน ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการสรรหาฯ           3 ท่าน ท่านละ 7,500 7,500 7,500 7,500        7,500 

ค่าบ าเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี)  7 ท่าน ท่านละ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

      

รวมเป็นเงินท้ังสิน้ 3,602,500 3,230,000 3,230,000 3,230,000 3,230,000 

 
สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ -ไม่ม-ี 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน - ไม่มี - 

หมายเหตุ กรรมการชุดใหญ่ ไดแ้ก่  กรรมการบริษัท  

                 กรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

   รายนามกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฎใน One report 56-1 

เอกสารแนบ 5 

เอกสารแนบ 5 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพ้ิจารณาคดัเลือก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ไดเ้ป็นอย่างดี
ตลอดมา อีกทัง้อตัราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการใหบ้ริการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอ านาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได ้ดังมีรายนามต่อไปนี ้ 

 

ผู้สอบบัญชี เลขท่ีใบอนุญาต ปีท่ีสอบบัญชีให้บริษัท 

    นางสาวกมลเมตต  ์  กฤตยาเกียรณ์ 10435 - 

    นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ 2982 2561 - 2564 

    นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ 7764 - 

    นายวิโรจน์  สัจจธรรมนุกูล 5128 - 

 
หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ

บัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแลว้ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่
ผู ้สอบบัญชีรายเดิมท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมไดเ้มื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน 

 
ค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจ างวด สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565   750,000  บาท 
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส  450,000  บาท 

              3. ค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2565              50,000              บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิน้             1,250,000  บาท 

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)  
  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประเภทค่าบริการ 2560 2561 2562 2563 2564 
2565 

(ปีท่ีเสนอ) 
 ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)       

        - ค่าสอบบญัชีประจ าปี 650,000 700,000 720,000 720,000 720,000 750,000 

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

        - ค่าตรวจสอบปฏิบติัตาม       

เงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน BOI 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000 

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

รวม (บาท)  1,060,000 1,155,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,250,000 

เอกสารแนบ 6 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และผูส้อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกับบริษัท ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ
แต่อย่างใด 

ทัง้นีบ้ริษัทก็มิไดก้ารลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารแนบ 6 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ข้อบังคับบริษัท 
หมวดท่ี 4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือน นับแต่วนัสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท  
 
การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวในวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุม

วิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้นับจ านวนรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในหา้ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือ ผูถ้ือหุน้ไม่น้อย
กว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้นับรวมกันได ้ ไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนังสือดงักล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจัดประชุมผู้
ถือหุน้ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถ้ือหุน้ 

 
ขอ้ 29. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมท่ีระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะ

เสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเ ห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และคณะกรรมการจะตอ้งจัดส่งหนังสือนัดประชุมใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่น้อยว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและ
ใหโ้ฆษณาหนังสือนัดประชุมดงักล่าวในหนังสือพิมพต์ิดต่อกันสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 
ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามารถจัดประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวดัอ่ืนทั่วราชอาณาจักร 
 
ขอ้ 30. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้ง

ลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
 
ขอ้ 31. ในการประชุมผูถ้ือหุ้น ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้คน หรือมีผูถ้ือหุน้และผู้รับ

มอบฉันทะของผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมดและไม่ว่ากรณีหน่ึงกรณีใดจะตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงใน
สามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ในการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหน่ึงชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ี

ก าหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นรอ้งขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิ ใช่เป็นการประชุม
เพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหนั้ดประชุมใหม่ และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการน่ังเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหน่ึงซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมขึน้เป็นประธาน 

 
ขอ้ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ใหหุ้น้หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าห้าคนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลับ 

ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมก าหนด 
มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

เอกสารแนบ 7 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 20 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืน

เขา้จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู ้
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ 

 
ขอ้ 33. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(7) กิจการอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 
  
 
 
 

 

  

เอกสารแนบ 7 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 21 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อและรายละเอียดเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัท 
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
   

1. นายสุรเชษฐ์  ทรพัยส์าคร      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ      61 ปี 

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

       เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษ 

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
วาระที่ 7 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
- ไม่มี - 

   

   

2. นายก าจร ชื่นชูจิตต ์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ      66 ปี 

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

       เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษ 
 

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมติัจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
วาระที่ 7 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
- ไม่มี - 

   

   3. ดร.ถกล นนัธิราภากร      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อายุ      76 ปี 

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

       เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษ 
 

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
วาระที่ 7 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
- ไม่มี - 

 
 

  

เอกสารแนบ 8 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 22 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

อากร 
แสตมป์ 

20 บาท 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซอ้น) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ.2550 
            .......................................................................................................  

         เขียนที่      
       วนัที่  เดือน   พ.ศ.   
 (1) ขา้พเจา้         สญัชาติ    
อยู่บา้นเลขที่   ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง ดงันี ้
 หุน้สามัญ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ   เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1)           อายุ                ปี 
อยู่บา้นเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวัด     รหัสไปรษณีย ์    
 (2)           อายุ                 ปี 
อยู่บา้นเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวัด     รหัสไปรษณีย ์    

(3)           อายุ                 ปี 
อยู่บา้นเลขที่   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวัด     รหัสไปรษณีย ์    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้ง
ที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ DAP e-Shareholder 
Meeting หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นดว้ย 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
      ลงชื่อ     ผูม้อบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
  

เอกสารแนบ 9 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 23 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

อากร 
แสตมป์ 

20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตวั) 
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

        วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ................... 
(1) ขา้พเจา้.............................................................................................................สญัชาติ........................................................... 

อยู่บา้นเลขท่ี....................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั......................................................รหัสไปรษณีย.์............................................................... 

(2) เป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................................... . หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.....................................เสียง ดงันี ้

หุน้สามัญ....................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ............................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ.................................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ............................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 
1/2565 ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือพึงจะ
เล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี้ 
(1) วาระท่ี 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัองัคารท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 5     พิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

     พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ 
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 6     พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

              การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
          
 

เอกสารแนบ 9 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 24 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
                                                                  ชื่อกรรมการ : นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง                                      
     ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรพัยส์าคร 

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร 

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 7     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 8     พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565  และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี 9     พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าขา้พเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ.............................................................................ผูม้อบฉันทะ 

                                                                                         (........................................................................ ...) 
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
       (....................................................................... ....) 
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 

             (..................................................................... ......) 
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
       (............................................................................) 

หมายเหตุ 
1. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ 

    ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 

เอกสารแนบ 9 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 25 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี  ครัง้ท่ี 1/2565 ในวันองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่นดว้ย 
 
  วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
  วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
วาระท่ี __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

   ชือ่กรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

เอกสารแนบ 9 



 

 
 
 
 

หนา้ที่ 26 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

อากร 
แสตมป์ 

20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2550 

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

        วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ................... 
(1) ขา้พเจา้..........................................................................................................สญัชาติ........................................................... 

อยู่บา้นเลขท่ี....................................ถนน........................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................จังหวดั......................................................รหัสไปรษณีย.์............................................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้ับ................................................................................................................. 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง ดงันี ้

        หุ้นสามญั........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ..............................................เสียง 
        หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ..............................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2565 
ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-AGM) ระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือพึงจะเล่ือนไป
ในวนั เวลา สถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี้ 
        มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงได้ 
       มอบฉันทะบางส่วน คือ 

    หุน้สามญั.....................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้................................เสียง 
    หุน้บุริมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้................................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด......................................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี้ 
(1) วาระท่ี 2     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัองัคารท่ี 20 กรกฎาคม 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย..............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
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หนา้ที่ 27 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วาระท่ี 5     พิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
     พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้
       เห็นดว้ย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

วาระท่ี 6    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

        การแต่กรรมการทัง้ชุด 

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ 
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

     ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรพัยส์าคร 
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

    ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร 

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 7     พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระท่ี 8     พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระท่ี 9     พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เห็นดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้้างตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงชื่อ.........................................................................ผูม้อบฉันทะ 
         (.......................................................................) 

 
ลงชื่อ........................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 

 
ลงชื่อ........................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
       (........................................................................) 
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หนา้ที่ 28 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 
 

ลงชื่อ........................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดูแลหุ้นใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุ้นใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก 

    จ านวนหุน้ให้ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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หนา้ที่ 29 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี  ครัง้ท่ี 1/2565 ในวันองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอื่นดว้ย 
 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระท่ี __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ (ต่อ) 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เห็นดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
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หนา้ที่ 30 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

หลักฐานแสดงสิทธกิารเขา้ร่วมประชุม 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเขา้ร่วมประชุม (แลว้แต่กรณี)  
 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผู้ถือหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

  - บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

  - หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัท ไดจ้ดัส่งมา พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะที่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 

 1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

  - หนงัสือมอบฉันทะที่บริษัท ไดจ้ดัส่งมา พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

- ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูร้บัมอบฉันทะที่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 

ผู้ถือหุ้นท่ีใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 - หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 - หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
- หนงัสือเชิญประชุม ที่ไดร้บัมอบฉันทะเรียบรอ้ยแลว้ 

 

หมายเหตุ 
กรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มหลักฐานมายงั บริษัท 
ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 4 เลขที ่113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศพัท ์
02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 
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หนา้ที่ 31 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

ข้ันตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 1/2565 
โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting 
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หนา้ที่ 32 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 

ศึกษาขัน้ตอนและวิธีการใชง้านระบบ Click หรือ Scan 

   

 

                      
 
 
 

ลงทะเบียนเพื่อยืนยนัตวัตน Click หรือ Scan 

  

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ : การด าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ 

DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ เพื่อเป็นการปฏิบติัหนา้ที่ตามที่กฎหมาย

ก าหนด และเพื่อประโยชนใ์นการบริการแก่ผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้จะไดร้บัความคุม้ครองตามที่กฎหมายก าหนด 
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https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=zwzfgsxvDmoP0Z5bcrsASJ5QSxHAYrKGmT2DZtWQIJhOlbZsORA%2fLw%3d%3d
https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting

