
 

 
 
 
 

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 ้
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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 
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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 
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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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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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