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หนา้ที่ 1 
 

วนัที่ 2 มิถนุายน 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2563 เม่ือวนัอังคารที่ 2 มิถนุายน 2563 ไดมี้มติใหก้ าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 ในวันองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งแมจิก 3 ชัน้ 2 เลขที่ 99 
ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 1 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล :  รายงานการประชุมดงักล่าว ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง

พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซดข์องบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้
ทราบและสามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 
1/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ไดมี้การบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และขอ้มลูส าคญัอื่นที่ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2562 

 การลงมติ  :  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบเท่านัน้ 
 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา    :   ดเูอกสารแนบ 2 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  งบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ ดงัปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต ซึง่บริษัทไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชุมครัง้นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ซึ่งไดผ่้าน
การตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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หนา้ที่ 2 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา   :  ดเูอกสารแนบ 3 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี 

หากไม่มีความจ าเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 ส่งผลใหไ้ม่สามารถจัดการ
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมตัิจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลไดต้ามปกติ คณะกรรมการไดพิ้จารณาและ
ค านึงถึงประเด็นต่าง  ๆอย่างรอบดา้นแลว้ จึงมีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 
2563 อนมุตัใิหจ้ดัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรประจ าปีของบริษัท รอบสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใน
อตัราหุน้ละ 0.67 บาท หรือทัง้สิน้ 435.50 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานของกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวใหจ้่ายแก่ผูถ้ือหุน้ เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏ
รายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลเม่ือวันจันทรท์ี่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นก าหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผูถ้ือ
หุ้นไว้แล้ว โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทมีมติ
เห็นชอบใหย้กเลิกการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2563 ที่ผ่านมา อัตรา
เงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 50.46 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
การลงมติ  :  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบเท่านัน้ 

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 4 (ก) 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :   ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีทกุครัง้ 

ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก
โดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองใหใ้ชวิ้ธีจบัสลาก และคราว
ต่อ ๆ ไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งพน้จากต าแหน่งไปตามวาระนัน้มีสิทธิ
ไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการใหม่ได ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด (จ านวน 7 
ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปีครัง้นี ้ จึงมีกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 
ท่านดงันี ้

• ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

• นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

• นายสรุเชษฐ์  ทรพัยส์าคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงไดร้่วมกันพิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งทั้ง 
3 ท่าน เป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างาน
โปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 
ขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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หนา้ที่ 3 
 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 5 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 ไดก้ าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท

ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จโบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นใด ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่
ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนด 
ไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหก้รรมการมีสิทธิไดร้ับเบีย้
เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนมุัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้
                                                                                                                                         หน่วย : บาท 
รายละเอียดค่าตอบแทน จ านวนกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบ าเหน็จรายปี 
ค่าตอบแทนกรรมการ 7 10,000 200,000 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 10,000 ✓ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 3 10,000 ✓ 
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 3 7,500 ✓ 
รวม 3,230,000 
สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ -ไม่มี- 
 
การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา     :   ดเูอกสารแนบ 6 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 120 

บัญญัติว่า “ใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททกุปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีตอ้งไม่เป็น
กรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด ๆ ของบริษัท” 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  ดว้ยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณา

อย่างรอบคอบแลว้ จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี แห่ง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชั่นแนล จ ากดั ดงันี ้

1. นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 5599 
3. นายจุมพฏ  ไพรรตันากร เลขทะเบียนผูส้อบ 7645 
4. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 7764 
5. นางสาวสภุาภรณ ์ มั่งจิตร  เลขทะเบียนผูส้อบ 8125 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูก้ระท าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัทได ้เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 และ
ก าหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 4 
 

บริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตลอดจนบริษัทก็มิไดก้ารลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่าง
ใด 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 

ทัง้นี ้บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 (Record Date) ในวันอังคารที่ 16 
มิถุนายน 2563  

 

 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ เพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย าในการด าเนินการในการประชุมครัง้นีท้างบริษัท จึงไดน้ า

ระบบ Barcode มาใชใ้นการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณาศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 11) 

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเขา้รว่มประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านตอ้งการมอบฉันทะใหก้รรมการ

อิสระที่บริษัท เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพ่ือเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดน าหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้พรอ้ม

หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชุม 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                     (นายมงคล   มงักรกนก) 
                   กรรมการ 

 

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 
2. ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน 
3. ประวตัิการจ่ายเงินปันผล (ปี 2553 – ปัจจุบนั) 
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 

(ก) ขอ้มลูเกี่ยวกบักรรมการที่เสนอใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ข) ขอ้บงัคบับริษัทหมวดว่าดว้ยคณะกรรมการ 

5. ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ 
6. รายนามผูส้อบบญัชีและรายละเอียดค่าตอบแทน 
7. ขอ้บงัคบัของบริษัท ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัท เสนอเพ่ือรบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ 
9. หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 
10. แผนที่สถานที่จดัประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น 
11. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

 
 

 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 

 
 

 
 
 

  บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
 United Paper Public Company Limited 

 
 

เอกสำรประกอบประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที่ 1/2563 
 

วันอังคำรที่ 14 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น. 
 

ณ. โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน ห้องแมจิก 3 ช้ัน 2 เลขที่ 99  

ถนนวิภำวดีรังสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 

  



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 1 
 

วาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 

เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 
บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 
วนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งเจมินี่ ชัน้ 3 

ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
              

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ทา่น คือ 

  1. ดร.ชิน   ชินเศรษฐวงศ ์ ประธานกรรมการ 

  2. นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

  3. นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 

  4. นายบุญน า  บุญน าทรพัย ์ กรรมการ 

  5. นายสรุเชษฐ์  ทรพัยส์าคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

  6. ดร.ถกล  นนัธิราภากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  7. นายก าจร  ชื่นชูจิตต ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการที่เขา้รว่มประชุมทัง้สิน้คิดเป็นรอ้ยละ 100 
 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  -ไม่มี- 
  

ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพ็ญศิริ  ชินเศรษฐวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร, ผูร้บัผิดชอบสงูสดุดา้นบญัชีและการเงิน 
  2. นายจิราศกัด์ิ  เด่นเกรียงไกร ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

  3. นายวฒันธนพล  วฒันธ์นวงศธร ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 
  

ตัวแทนจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ  
  1. นายศภุฤทธ์ิ         สนัทรชัตไ์ชย 

  

ผู้ร่วมสังเกตการณจ์าก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน คอื 

  1. นางสาวสมผล        รินทรส์กุล 

 

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ทา่น คือ 

1. ว่าที่ ร.ต.ยงยทุธ        ตัง้ศิริจิตร  ผูถ้ือหุน้รายย่อย  

 

 เจา้หนา้ที่กล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้และชีแ้จงใหท้ราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  

  

การออกเสียงลงคะแนน 

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยใชบ้ัตรลงคะแนนที่ไดร้บัเม่ือผ่านการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม โดยหนึ่งหุน้มีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง 
- ผูถ้ือหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ 
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหล้งคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พรอ้มลงนามก ากับไว ้เพ่ือส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทท าการ

นบัคะแนนเสียงต่อไป 

เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 2 
 

- ในการนับคะแนนเสียง จะน าเสียงของผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมถึงบตัรเสีย มาหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

- ส าหรบัวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพรอ้มทัง้ลงนามก ากับไว ้เพ่ือส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทเพ่ือนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนีต้อ้งได้รบัคะแนน
เสียงเห็นดว้ยไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ / หรือขอ้บังคับ
บริษัทก าหนดเป็นอย่างอื่น ก็ใหด้ าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการออกเสียง
ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นอนัชีข้าด 

- ในระหว่างปีบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อย เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่าน
ช่องทางของบริษัท ระหว่างวนัที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่ไดร้บัการเสนอแต่อย่างใด 

เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 
ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ ์ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามีผูถ้ือ

หุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 27 ท่าน จ านวน 198,170,715 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 30.51 และรบัมอบฉันทะ 71 ท่าน จ านวน 261,375,441 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 40.24 รวมผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งสิน้ 98 ท่าน จ านวน 459,546,156 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.75 ซึ่งถือว่าครบองคป์ระชุมตาม
ขอ้บังคับของบริษัท และมอบหมายให ้นายมงคล  มังกรกนก ท าหนา้ที่ด  าเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชุม
เพ่ิมเติม โดยมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 5 ท่าน จ านวน 299,101 หุน้ และรบัมอบฉันทะ 2 ท่าน จ านวน 3,000 หุน้ รวมผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทัง้สิน้ 105 ท่าน จ านวน 459,848,257 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.79) 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 
 นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2561 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมและไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซต์
ของบริษัทแลว้ 

ค าถาม สาเหตขุองการเปล่ียนแปลงเอกสารที่จดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้ ส าหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 

ค าตอบ เพ่ือเป็นการตอบรบักระแสความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล ตลอดจนลดการใชท้รพัยากรที่
เกินความจ าเป็น ซึ่งสอดคลอ้งกบัประกาศของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จึงไดป้รบัเปล่ียนมาเป็นการจัด
ส่งผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์QR code แทนในส่วนของ หนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) และรายงานประจ าปีโดยได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมฉบบัย่อ พรอ้มทัง้แบบฟอรม์การลงทะเบียน และ QR code ตามที่กล่าวในขา้งตน้ ผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการใชง้าน อาจจะส่งผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้บ้าง ทางบริษัท ยินดีที่จะรบัไปพิจารณาปรบัปรุง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกใหม้ากยิ่งขึน้ต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2561 ดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

 

เห็นดว้ย 459,846,957 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง 800 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0002 

บตัรเสีย - เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 1 เห็นดว้ย     

เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 3 
 

วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 
 นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์กรรมการและรองกรรมการผูจ้ัดการ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไดย้ึดมั่นในวิสัยทัศน์
ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็นผูน้ าดา้นการผลิตกระดาษคราฟท ์ส าหรบัอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษ ผ่านกลยทุธ ์ที่ส าคญั ดงันี ้

- ผลิตสินคา้ท่ีหลากหลาย ตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

- ใส่ใจบริการลกูคา้ ทัง้ก่อนและหลงัการขาย เพ่ือสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี 

- ก าหนดราคาขายที่เหมาะสม สามารถแข่งขนัในตลาดไดท้ัง้ในและต่างประเทศ 

- สรา้งการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยด าเนินธุรกิจอย่างรดักุมและโปรง่ใส ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ต่อตา้นการทจุริตและ/หรือคอรร์ปัชั่น ทกุรูปแบบ 

สรุปผลการด าเนินกิจการโดยรวม 

ในรอบปี 2561 บริษัทไดเ้ดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพรอ้มกันอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการปรบัปรุงกระบวนการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดม้ากขึน้ตามล าดับ ทั้งนีเ้พ่ือใหส้อดรบักับความตอ้งการของลูกคา้ที่เดิมทางบริษัทยังไม่
สามารถจัดส่งไดอ้ย่างเพียงพอ ประกอบกับตน้ทุนเศษกระดาษอนัเป็นวัตถุดิบลดลง ส่งผลใหย้อดขายตลอดจนก าไรสุทธิปรบัเพ่ิมขึน้เป็น
อย่างมาก  

ในปี 2561 บริษัทมียอดขายสินค้าทั้งสิน้ 3,719.29 ล้านบาท มากกว่าปี 2560 ที่มียอดขายทั้งสิน้ 2,551.87 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 
1,167.42 ล้านบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.75 โดยในปี 2561 มีผลก าไรสุทธิทั้งสิน้ 777.17 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2560 ที่มีผลก าไรสุทธิ 
367.88 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 409.29 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 111.26 

สรุปมตวิาระท่ี 2 ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินการประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 
 นายมงคล มงักรกนก ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี
ของบริษัท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

ค าถาม รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าว่าจะมีการขายไฟฟ้าเพ่ิมขึน้หรือไม่และราคาตน้ทนุกระดาษในปีหนา้จะเท่ากบัตน้ทนุในปีนีห้รือไม่ 
ค าตอบ รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ามาจากที่เหลือใชใ้นโรงงานประมาณ 1 เมกะวตัตโ์ดยบริษัทท าสญัญาขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าไวท้ี่ 3 เมกะ
วตัตท์ าใหไ้ม่สามารถขายไฟฟ้าเกินจากสญัญาได ้ ส่วนเร่ืองตน้ทนุกระดาษไม่สามารถก าหนดไดช้ดัเจน กลไกราคาโดยปกติเป็นไปตามหลัก
อปุสงค,์ อปุทานและปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 
ค าถาม พฤติกรรมการบริโภคเศษกระดาษของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในราคาเศษ
กระดาษหรือไม่/อย่างไร 
ค าตอบ ในปีที่ผ่านมารฐับาลจีนไดก้ าหนดโควตา การน าเขา้เศษกระดาษจากต่างประเทศ ในบางช่วงที่อตัราโควตาต ่า ปริมาณการบริโภค
ของประเทศจีนจะนอ้ย ส่งผลใหร้าคาเศษกระดาษในตลาดต ่า ในบางช่วงที่เพ่ิมโควตาเนื่องจากเศษกระดาษไม่เพียงพอต่อการบริโภคใน
ภาคอตุสาหกรรมในประเทศเป็นอย่างมาก ก็ส่งผลใหร้าคาเศษกระดาษปรบัตวัขึน้ท าใหร้าคาเศษกระดาษมีความผนัผวนพอสมควร อย่างไร
ก็ตามทางประเทศจีนมีนโยบายที่จะค่อย ๆ ลดปริมาณการน าเขา้เศษกระดาษจากต่างประเทศ โดยในปี 2020 จะสั่งหา้มการน าเขา้เศษ
กระดาษจากตา่งประเทศ 
ค าถาม แนวโนม้ราคาเศษกระดาษในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
ค าตอบ ราคาเศษกระดาษทัง้ในและต่างประเทศในช่วงเวลาดงักล่าว มีการปรบัตวัลงเล็กนอ้ย 
ค าถาม ปริมาณส่งออกสินคา้ส าเร็จรูปไปยงัประเทศจีนเป็นอย่างไร 
ค าตอบ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนโดยตรง สินค้าที่ส่งออกนั้น ส่งไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้เช่น 
เวียดนาม พม่า 
 

เอกสารแนบ 1 
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หนา้ที่ 4 
 

ค าถาม สาเหตขุองการสรา้งคลงัสินคา้เพ่ิมคืออะไร 
ค าตอบ เพ่ือใหส้ามารถรองรบัปริมาณสินคา้ ตามก าลงัการผลิตและความตอ้งการของลกูคา้โดยเฉพาะลูกคา้ในประเทศ ซึ่งมีความตอ้งการ
สินคา้ภายในระยะเวลาอนัสัน้ จ าเป็นจะตอ้งมีสินคา้ไวร้องรบัและสามารถจดัส่งไดอ้ย่างทนัท่วงที 
ค าถาม เม่ือเปรียบเทียบค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ระหว่างปี 2560 กบั 2561 แลว้มีไม่มากนกั แต่เหตใุดอตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้ือหุน้จึงลดลง
เป็นอย่างมาก 
ค าตอบ ในปี 2561 นัน้มีการช าระคืนเงินตน้ หลงัจากที่เบิกรบัเงินกูเ้ต็มจ านวนแลว้ในปี 2560 ส่งผลใหย้อดเงินกูล้ดลงเป็นอย่างมาก ขณะที่
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ค่อย ๆ ปรบัตวัลดลง อตัราดอกเบีย้เงินกูโ้ดยเฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 4.25 
 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

 
เห็นดว้ย 459,848,257 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 3 เห็นดว้ย    

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
 นายมงคล มงักรกนก ไดแ้ถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีผลก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 771.17 ลา้นบาท คณะกรรมการ
ได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 โดยจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอัตราหุน้ละ 0.60 บาท ซึ่งทั้งสิน้จ่ายจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมก ารลงทุน (BOI) คิดเป็นเงิน 390.00 ลา้น
บาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 
ค าถาม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ และสามารถติดต่อขอเขา้เยี่ยมชมโรงงาน ไดอ้ย่างไร 
ค าตอบ ที่ผ่านมาในแต่ละปี คณะกรรมการไดพิ้จารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมาโดยตลอด แต่ในปีที่ผ่านมานั้นบริษัทยังไม่มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากยงัมีภาระเงินกูท้ี่ตอ้งช าระคืนสถาบนัการเงินอยู่ตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

ค าตอบ การเขา้เยี่ยมชมโรงงานนั้น ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านที่สนใจสามารถลงรายชื่อแสดงความจ านงไวไ้ดซ้ึ่งทาง
บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและติดต่อกลบัไปยงัท่านที่สนใจอีกครัง้ 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุัติใหจ้ดัสรรก าไรและ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 459,848,257 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 4 เห็นดว้ย  
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หนา้ที่ 5 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 นายก าจร ชื่นชูจิตตช์ีแ้จงว่าตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัท ก าหนดใหใ้นแต่ละปี กรรมก ารจะตอ้งออกตามวาระจ านวน 1 
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผูถ้ือหุน้สามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้หนึ่งได้ ปัจจุบัน
กรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ดงันัน้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้นี ้จึงมีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ 

  1. นายมงคล  มงักรกนก 
  2. นายบุญน า  บุญน าทรพัย ์
  3. นายถกล  นนัธิราภากร 

 ในระหว่างปีบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่าง
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่ไดร้บัการเสนอแต่อย่างใด ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ
บริษัทที่ผ่านมา มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง 

 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ลือกกรรมการกลับเขา้
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

นายมงคล มงักรกนก      กรรมการ 
เห็นดว้ย  453,662,357 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.65 
ไม่เห็นดว้ย  6,185,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.35 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 5  เห็นดว้ย    
 
นายบุญน า บุญน าทรพัย ์     

 
กรรมการ 

เห็นดว้ย  453,197,357 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.55 
ไม่เห็นดว้ย  6,650,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.45 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 5  เห็นดว้ย    

 
นายถกล นนัธิราภากร กรรมการ 
เห็นดว้ย  453,662,357 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.65 
ไม่เห็นดว้ย  6,185,900 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.35 
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย  - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 5  เห็นดว้ย    

 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 นายก าจร ชื่นชูจิตตไ์ดแ้ถลงว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรบัปี 2562 ดงันี ้
 

เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 6 
 

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   ท่านละ  10,000 บาท/เดือน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ   ท่านละ  10,000 บาท/เดือน 
 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   ท่านละ  10,000 บาท/เดือน 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ   ท่านละ   7,500 บาท/เดือน 
 - บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ท่านละ  200,000 บาท/ปี 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,230,000 บาท/ปี 
 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นดว้ย 459,846,957 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9997 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง 1,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0003 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 6 เห็นดว้ย    

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน 

 นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเพ่ือพิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ มีความเห็นใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชีดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 ดงันี ้

1. นางสวิุมล กฤตยาเกียรณ ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 2982 

2. นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 5599 

3. นายจุมพฎ ไพรรตันาการ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7645 

4. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7764 

5. นางสาวสภุาภรณ ์มั่งจิตร    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 8125 

 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัท ไดแ้ละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 ดงันี ้
 - ค่าบริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 720,000 บาท 

 - ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 x 3 ไตรมาส   450,000 บาท 

 - ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบตัรส่งเสริม BOI                     50,000 บาท 
   รวมเป็นเงินทัง้สิน้                1,220,000 บาท 

หมายเหต ุบริษัทไม่มีการลงทนุในบริษัทย่อยอื่นแต่อย่างใด 

 

 ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท , ผูบ้ริหาร, ผูถ้ือหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด มี
ความเห็นว่ามีคณุภาพ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทัง้ 5 ท่านเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2562 

 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
ประจ าปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 7 
 

เห็นดว้ย 459,848,257 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 7 เห็นดว้ย    

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
  

ในตอนทา้ยของการประชุม ผูถ้ือหุน้ไดส้อบถามเพ่ิมเติมดงันี ้
 

ค าถาม ส่วนต่างของก าไรสทุธิ ระหว่างสินคา้ที่จ าหน่ายในประเทศ กบัต่างประเทศเป็นอย่างไร 
ค าตอบ ส่วนใหญ่แลว้ก าไรสทุธิจากสินคา้ที่จ าหน่ายในประเทศ จะสงูกว่าต่างประเทศ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็ตอ้งขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้งดว้ย 

ค าถาม มีแผนการขยายสายการผลิตเคร่ืองจกัรใหม่หรือไม่/อย่างไร 

ค าตอบ ขณะนีย้งัไม่มีแผนการขยายสายการผลิตใหม่แต่อย่างใด ยงัคงเนน้เร่ืองการปรบัปรุงประสิทธิภาพในการผลิตใหด้ียิ่ง ๆ ขึน้ และอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการติดตั้งเครื่องผลิตไอน า้ใหม่ ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ใชง้านมานาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ตน้ทนุในการป้อนพลงังานไอน า้เขา้สู่กระบวนการผลิต 

ค าถาม สภาพก าลงัการผลิตในปัจจุบนัเป็นอย่างไร 

ค าตอบ ขณะนีก้็ดีขึน้ตามล าดบั หลงัจากที่ผ่านติดตัง้ ฝึกอบรมพนกังาน และปรบัปรุงประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนีบ้ริษัทมีความ
คาดหวงัก าลงัการผลิตท่ี 220,000 – 240,000 ตนัต่อปี 

ค าถาม ราคาขายโดยเฉล่ียของกระดาษ Medium ในช่วงไตรมาส 1/2562 เป็นอย่างไร 
ค าตอบ ขณะนีมี้การปรบัตวัลงจากไตรมาส 4/2561 เพียงเล็กนอ้ย 

ค าถาม แหล่งที่มาของเศษกระดาษที่น าเขา้จากตา่งประเทศคือที่ใด 
ค าตอบ มีการปรบัเปล่ียนตามความเหมาะสมทัง้ในเรื่องของคณุภาพและราคา ที่ผ่านมามีทัง้ที่เคยน าเขา้จากกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง 
ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย โดยปี 2561 นัน้ เศษกระดาษที่น าเขา้กว่า 80% มาจากกลุ่มประเทศในยโุรป 

ค าถาม มีเกณฑใ์นการตดัสินใจติดตัง้เครื่องจกัรผลิตกระดาษใหม่อีก 1 เครื่อง อย่างไร 
ค าตอบ ตอ้งมีการติดตามสถานการณแ์ละปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมดอยา่งใกลช้ิด เพ่ือใหม้ั่นใจไดว่้าสินคา้ที่ผลิตแลว้จะสามารถจ าหน่ายได้
ทัง้หมด และมีผลประกอบการที่ดี 

ค าถาม มีเกณฑใ์นคิดค่าเส่ือมราคาเครื่องจกัรอย่างไร 

ค าถาม คิดตามวิธีเสน้ตรง เครื่องผลิตกระดาษ 15 ปี เครื่องจกัรหลกั ๆ อื่น 10 ปีเครื่องใชแ้ละอปุกรณไ์ฟฟ้า 5 ปี 

ค าถาม วตัถดุิบที่น ามาผลิตกระดาษคราฟทน์ัน้ ใชเ้ฉพาะเศษกระดาษน า้ตาล หรือไม่ 

ค าตอบ ขึน้อยู่กบัสตูรการผลิต ซึ่งมีใชท้ัง้เยื่อกระดาษ เศษกระดาษน า้ตาล เศษกระดาษผสม ตามอตัราส่วนที่ก าหนด 

ค าถาม สาเหตขุองราคาเศษกระดาษน า้ตาลที่มีแนวโนม้ลดลงในปัจจุบนัคืออะไร 
ค าตอบ เป็นไปตามหลกัอปุสงค,์ อปุทานและปัจจยัอื่นที่เกี่ยวขอ้ง 

ค าถาม ระยะเวลาที่จ าเป็นตอ้งใชก้รณีติดตัง้เครื่องจกัรสายการผลิตใหม่คือเท่าใด 
ค าตอบ หากมีการติดตัง้คาดว่าจะใชเ้วลาทัง้หมดประมาณ 2 ปี 

ค าถาม ระยะเวลาและแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปีคือเม่ือใด 
ค าถาม โดยปกติจะใชเ้วลาประมาณ 10 วันต่อเครื่อง แต่จะไม่หยุดเดินเครื่องจักรทัง้สองเครื่องพรอ้มกัน ซึ่งปกติแลว้จะก าหนดไวเ้ป็นแผน
ประจ าปีในราวช่วงตน้เดือนพศจิกายนของทกุปี 

เอกสารแนบ 1 
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หนา้ที่ 8 
 

ค าถาม มีช่องทางในการติดตามราคาวตัถดุิบของบริษัททางใดบา้ง 

ค าตอบ ส่วนใหญ่ขอ้มลูจะอยู่ในวงจ ากดัเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ขอ้มลูบางส่วนอย่างเช่น ราคาเศษกระดาษ สามารถติดตามไดผ่้านเว็บไซต์ของผู้
ซือ้ขายไดโ้ดยตรง เช่น เว็บไซตข์องบริษัทวงษ์พาณิชย ์

ค าถาม แนวโนม้ราคาเศษกระดาษในอนาคตเป็นอย่างไร 
ค าตอบ ราคาเศษกระดาษมีแนวโนม้ลดลง แต่อย่างไรก็ตามราคาขายสินคา้ก็มีแนวโนม้ลดลง เช่นกนั แต่ไม่มากนกั 

ค าถาม แนวทางการบริหารกระแสเงินสดในอนาคตเป็นอย่างไร 
ค าตอบ หากมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอก็จะช าระหนีสิ้นที่กูย้ืมมาจากสถาบนัการเงินล่วงหนา้ในส่วนที่สามารถช าระได ้ ส่วนที่ไม่สามารถ
ช าระล่วงหนา้ไดก้็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และหากยงัมีกระแสเงินสดคงเหลืออีกก็จะพิจารณาเรื่องการเพ่ิมอตัราเงินปันผล และ
การลงทนุเช่นเดียวกบัในอดีตที่ผ่านมา 

ค าถาม กลยทุธท์างการตลาดอย่างไรทา่มกลางการแข่งขนัที่สงูขึน้เร่ือย ๆ เป็นอย่างไร 
ค าตอบ ขณะนีบ้ริษัทไดร้่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ในการริเริ่มโครงการ You Use U Care เพ่ือเป็นการกระตุน้การใชเ้ศษกระดาษรีไซเคิล 
โดยส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคขัน้สดุทา้ยมีโอกาสเขา้ร่วม ตลอดจนตระหนกัถึงความส าคญัในการรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ขณะเดียวกนัก็จะพฒันาสินคา้
ใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ตามสภาวะการณต์ลาดท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ 

ค าถาม กระดาษคราฟทท์ี่หมนุเวียนในประเทศนัน้นอกจากผลิตในประเทศแลว้ มีการน าเขา้หรือไม่ 

ค าตอบ มีแต่ไม่มากนกั โดยประมาณคาดว่าอยู่ที่รอ้ยละ 5 

ค าถาม เหตใุดการน าเขา้กระดาษคราฟทจ์ึงมีไม่มากนกั 
ค าตอบ เนื่องจากความตอ้งการของลูกคา้ในประเทศไทยนัน้ ตอ้งการสินคา้ที่สามารถจัดส่งไดใ้นระยะเวลาอันสัน้ ทันท่วงที แต่การน าเขา้
จากตา่งประเทศจะใชเ้วลามากกว่า ไม่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในจุดนี ้

ค าถาม การเจริญเติบโตของ E-Commerce นัน้ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ 

ค าตอบ ณ ปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจกล่องกระดาษเติบโตตาม GDP ของประเทศคือราว 3-5% การเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce 
นัน้ยงัไม่ส่งผลต่อธุรกิจโดยรวมมากนกั แต่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจยับวกในอนาคต 
ค าถาม มีความเป็นไดข้องบริษัท ที่จะท าธุรกิจบรรจุภณัฑเ์พ่ือตอบรบักระแสการลดการใชถ้งุพลาสติกในปัจจุบนัหรือไม่ 

ค าตอบ บริษัทยงัไม่มีนโยบายดา้นนี ้เนื่องจากการเป็นประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขนักบักลุ่มบริษัทในเครือ 

ขอ้เสนอแนะ ใหท้างคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการซือ้หุน้คืน ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ หากหมดภาระหนี้สิน หรือไม่มี
โครงการลงทนุใด ๆ แต่มลูค่าหุน้ในตลาดหลักทรพัยไ์ม่สงูมากนักนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมอัตราก าไรต่อหุน้และอัตราเงินปันผลแก่ผูถ้ือหุน้ไดอ้ีก
ทาง 
คณะกรรมการ รบัทราบและจะน าไปพิจารณา 
 
เม่ือไม่มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.45 น. 
 
 
 

        ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 

             (ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ)์ 
  

เอกสารแนบ 1 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 9 
 

วาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 
 

ฐานะทางการเงิน (ลา้นบาท) 2562 2561 2560 

 สินทรัพยห์มุนเวียน 1,612.01 1.584.13 1,384.37 

 สินทรัพยร์วม 3,468.97 3,537.22 3,467.24 
 หน้ีสินหมุนเวียน  289.68 588.73 504.13 

 หน้ีสินรวม 319.64 861.05 1,405.74 

 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,149.33 2,676.17 2,061.50 
ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท)    
 รายไดจ้ากการขาย 3,403.42 3,719.29 2,551.87 

 ตน้ทุนขาย 2,321.24 2,748.90 2,074.95 

 ก าไรขั้นตน้ 1,082.18 970.39 476.92 

 รายไดอ้ื่น 27.02 43.41 35.69 

 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 130.41 115.67 93.60 

 ดอกเบ้ียจ่าย 9.32 32.98 34.71 
 ภาษีเงินได ้ 106.34 87.98 16.42 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 863.13 777.17 367.88 
อตัราส่วนทางการเงิน    
 จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.33 1.20 0.57 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.56 2.69 2.75 

 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.10 0.32 0.68 

 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 4.85 4.12 3.17 

 มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) 1.00 1.00 1.00 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม (%) 25.16 20.65 14.22 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 27.41 29.04 17.85 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 24.88 21.97 10.61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 10 
 

วาระท่ี 4 : พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
 

ประวัติการจ่ายเงินปันผล 

ล าดับ
ที่ 

ปี 
งบการเงิน 

ราคา
พาร ์

จ านวนหุน้ 
(หุ้น) 

ก าไร(ขาดทุน)
ประจ าปี 

เงินปันผล 
(บาท/หุ้น) 

จ านวนเงิน 
ที่จ่ายปันผล 

(บาท) 

ร้อยละ
ของ 

ก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 

วัน เดือน ปี 
ที่จ่าย   

เงินปันผล 

การจ่ายเงิน
ปันผลเป็นไป
ตามนโยบาย

บริษัท 

1 2553 5 130,000,000 67,231,874.35 
0.25 
0.15 
0.40 

  32,500,000 
  19,500,000 
  52,000,000 

 77.34 
    9/9/2553 (1) 

        25/5/2554 
 

เป็น 

2 2554 5 130,000,000 10,158,471.12 0.15  19,500,000 

 
191.96 25/5/2555 

 
เป็น 

3 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 

4 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 

5 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 

6 2558 1 650,000,000 163,991,788.64 0.15   97,500,000 
 

59.45 
 

18/5/2559 เป็น 

7 2559 1 650,000,000 191,468,257.65 0.15   97,500,000 
 

50.92 
 

25/5/2560 เป็น 

8 2560 1 650,000,000 315,263,758.81 0.25 162,500,000 51.54 25/5/2561 เป็น 

9 2561 1 650,000,000 777,171,690.98 0.60 390,000,000 50.18 24/5/2562 เป็น 

10 
2562 

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

หมายเหตุ   (1)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2553 
 (2)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2555 
 (3)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2556 

(4)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2557 
(5)   เงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัผลการด าเนินงานงวด 12 เดือน สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท มนีโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีความจ าเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนัยส าคญั 

  

เอกสารแนบ 3 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 11 
 

วาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์อายุ 82 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

ประธานกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 4 เดือน 

สดัส่วนการถือหุน้ 9.06%    

         ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร - มี - 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 32/2005 
 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ยเูนียนคารต์อนอินดสัทรีย ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ยเูนียนเปเปอรค์ารตอนส ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ยไูทย คารต์อนส ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยเูนียน แอนด ์โอจิ อินเตอร ์แพ็ค จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ควอลิตีค้ารต์อนส ์จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -ไม่มี - 

การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2562    เขา้รว่มประชุม 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 86.67  

เอกสารแนบ 4 (ก) 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 12 
 

วาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์อายุ 54 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

           จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 4 เดือน 

            สดัส่วนการถือหุน้ 12.61%    

        ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่32/2005 

 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

-ไม่มี – 
ต าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยเูนียนคารต์อนอินดสัทรีย ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยเูนียนเปเปอรค์ารตอนส ์จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ยไูทย คารต์อนส ์จ ากดั  
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด ์จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -ไม่มี - 
การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2562    เขา้รว่มประชุม 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 (ก) 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 13 
 

วาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายสุรเชษฐ ์ทรัพยส์าคร อายุ 59 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการอิสระ 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 16 ปี 4 เดือน 

สดัส่วนการถือหุน้ -ไม่มี -   

            ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่35/2004 วฒุิบตัร Fellow Member 

 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัทจดทะเบียน 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ทิปโกฟู้้ดส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ถนอมวงศบ์ริการ จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ทิปโก ้ทาวเวอร ์จ ากดั 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท รวมทรพัยสิ์น จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -ไม่มี - 

การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2562    เขา้รว่มประชุม 5 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารแนบ 4 (ก) 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 14 
 

นิยามกรรมการอิสระ 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าที่คุ้มครอง
ผลประโยชน์ผูถ้ือหุน้ทุกรายไดอ้ย่างเท่าเทียมกันและไม่ท าหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือท าให้มี
ขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

 

กรรมการอิสระของบริษัท มีคณุสมบตัิดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถือโดยผูท้ี่เกี่ยวขอ้งดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจา้ง/ที่ปรึกษาที่ได้รบัเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจ

ควบคมุ/ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต รวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตรกับผูบ้ริหาร ผู้ถือหุน้ใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจ
ควบคมุของบริษัท 

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุน้ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร
ของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ือหุน้ใหญ่ หรือผูถ้ือหุน้ซึ่งเป็นผูเ้กี่ยวขอ้งกับผูถ้ือ
หุน้ใหญ่ของบริษัท 

6. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างอิสระได ้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ถือหุน้เกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจ

เหมือนกนั ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนกังาน/ลกูจา้ง/ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า/ผูมี้อ  านาจควบคุม
ในกิจการดงักล่าว 

8. สามารถมีส่วนรว่มตดัสินใจในการด าเนินงานในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) 
 

   นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากบัขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 15 
 

ข้อบังคับบริษัท 

หมวดท่ี 3 
คณะกรรมการ 

 ขอ้ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อยหา้คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดนัน้
ตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัทหรือไม่ก็ได ้
 กรรมการของบริษัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 
 ขอ้ 16. ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง  
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่ากับจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตัง้ครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนัน้ ใหจ้บัฉลากกันว่าผูใ้ดจะเป็นผู้
ออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้

ขอ้ 18. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น 
ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณา ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรอืก าหนดเป็นหลกัเกณฑท์ี่จะใชใ้นการพิจารณาเป็น
คราว ๆ ไปหรือก าหนดใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดแ้ละนอกจากนัน้ใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรอืลกูจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและ
ผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบริษัทอกีต่างหากดว้ย 

ขอ้ 19. นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคณุสมบตัิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด 
(4) ที่ประชุมผูถ้ือหุน้มีมติใหอ้อกตามขอ้ 22 
(5) ศาลมีค าสั่งใหอ้อก 

ขอ้ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง ใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนบัแต่วนัที่บริษทัไดร้บัใบลาออกแลว้กรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ใหก้รรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคณุสมบตัิและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 
บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเขา้ไปแทน 

ขอ้ 22. ที่ประชุมผูถ้ือหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงก าหนดตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง 

ขอ้ 23. ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผูจ้ดัการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี ้

คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได ้

เอกสารแนบ 4 (ข) 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 16 
 

ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ จะตอ้งมีกรรมการมาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ
องคป์ระชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถ้ือเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการที่มาเขา้ร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยสามเดือนต่อครัง้ 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่

นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะเรียกนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุม
ใหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้

อย่างไรก็ดีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไปอาจรอ้งขอใหป้ระธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได ้ในกรณีที่มีกรรมการตัง้แต่สองคนขึน้ไป
รอ้งขอ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัการรอ้งขอ 

 คณะกรรมการบริษัทสามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือในจงัหวดัอื่นทั่วราชอาณาจกัร 
ขอ้ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจก าหนดใหมี้คณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจะ

ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงา นตามที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
กรรมการบริหารมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนและบ าเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร
ในอนัที่จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 

คณะกรรมการอาจแต่งตัง้บุคคลอื่นใดใหด้  าเนินการของบริษัทภายใตก้ารควบคมุของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคล
ดังกล่าวมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือ
แกไ้ขอ านาจนัน้ ๆ ก็ได ้

ขอ้ 27. กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพ่ือมีผลผูกพนับริษัทได ้จะตอ้งเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท 

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้ าหนดชื่อกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง 

  

เอกสารแนบ 4 (ข) 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 
      

ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง (รายเดือน)      

       - คณะกรรมการบริษัท ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

       - คณะกรรมการสรรหาฯ ท่านละ - - 7,500 7,500        7,500 

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,440,000 3,400,000 3,670,000 3,230,000 3,230,000 

 

สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ -ไม่มี-  

เอกสารแนบ 5 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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วาระท่ี 7 : พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิ้จารณาคดัเลือก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี
ตลอดมา อีกทัง้อตัราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการใหบ้ริการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2563 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูมี้อ  านาจลงนามและรบัรองงบการเงินของบริษัท ได ้ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 

ผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

    นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ ์ 2982 2561 - 2562 

    นางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน ์ 5599 2556 - 2560 

    นายจุมพฏ  ไพรรตันากร 7645 - 

    นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ ์ 7764 - 

    นางสาวสภุาภรณ ์  มั่งจิตร 8125 - 

 
หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดใหบ้ริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผูส้อบ

บัญชีรายเดิมปฏิบัติหนา้ที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแลว้ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่
ผูส้อบบัญชีรายเดิมท าหนา้ที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรายเดิมไดเ้มื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 2 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจ างวด สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563   720,000  บาท 
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส  450,000  บาท 

              3. ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ BOI ปี 2563              50,000              บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิน้             1,220,000  บาท 

(ยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)  
  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี  

ประเภทค่าบริการ 2558 2559 2560 2561 2562 
2563 

(ปีที่เสนอ) 
 ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)       

        - ค่าสอบบญัชีประจ าปี 600,000 650,000 650,000 700,000 705,000 705,000 

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

        - ค่าตรวจสอบปฏิบตัิตาม       

เงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ BOI - - 50,000  50,000  50,000  50,000 

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

รวม (บาท)  960,000 1,010,000 1,060,000 1,155,000 1,220,000 1,220,000 

เอกสารแนบ 6 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และผูส้อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ใหญ่ หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ
แตอ่ย่างใด 

ทัง้นีบ้ริษัทก็มิไดก้ารลงทนุในบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารแนบ 6 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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ข้อบังคับบริษัท 
หมวดท่ี 4 

การประชุมผูถ้ือหุ้น 
ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ีเดือน นบัแต่วนัสิน้สดุรอบปีทางบญัชีของบริษัท 
 
การประชุมผูถ้ือหุน้คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุม

วิสามญัเม่ือใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ือหุน้นบัจ านวนรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือ ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ย
กว่ายี่สิบหา้คน ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันได ้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุม
ผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตผุลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้นหนงัสือดงักล่าวนัน้ ในกรณีนีใ้หค้ณะกรรมการจดัประชุมผู้
ถือหุน้ภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถ้ือหุน้ 

 
ขอ้ 29. ในการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมที่ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ

เสนอต่อที่ประชุมพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยใหร้ะบุดว้ยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือ พิจารณา รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และคณะกรรมการจะตอ้งจดัส่งหนงัสือนดัประชุมใหผู้ถ้ือหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุมและ
ใหโ้ฆษณาหนงัสือนดัประชุมดงักล่าวในหนงัสือพิมพต์ิดต่อกันสามวนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่าสามวนั 

 
ในการประชุมผูถ้ือหุน้สามารถจดัประชุมได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัอื่นทั่วราชอาณาจกัร 
 
ขอ้ 30. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ผูถ้ือหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนงัสือมอบฉันทะจะตอ้ง

ลงวนัที่และลายมือชื่อของผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
 
หนงัสือมอบฉันทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
 
ขอ้ 31. ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้คน หรือมีผูถ้ือหุน้และผูร้บั

มอบฉันทะของผูถ้ือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้ือหุน้ทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน
สามของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
ในการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้ใด ถ้าเวลานดัประชุมล่วงเลยไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถ้ือหุน้ซึ่งเขา้มาร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่

ก าหนด หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ครัง้นั้นไดเ้รียกนดั เพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ือหุน้นั้นมิ ใช่เป็นการประชุม
เพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยังผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บงัคับว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
ในการประชุมผูถ้ือหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมหรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ก็ใหท้ี่ประชุมเลือกผูถ้ือหุน้คนหนึ่งซึ่งไดเ้ขา้ร่วมประชุมขึน้เป็นประธาน 

 
ขอ้ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ือหุน้ใหหุ้น้หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอ และที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลับก็ใหล้งคะแนนลับ 

ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 
มติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

เอกสารแนบ 7 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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(1) ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นซึ่งม าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนที่ส  าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส  าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่น

เขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั 
(จ) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้กู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ 

 
ขอ้ 33. กิจการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัท 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท 
(6) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(7) กิจการอื่น ๆ (ถา้มี) 
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เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัท 
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
   

1. นายสรุเชษฐ์  ทรพัยส์าคร      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      59 ปี 

 ที่อยู่ติดต่อ      บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม วาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ     
วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

   

   

2. นายก าจร ชื่นชูจิตต ์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      64 ปี 

 ที่อยู่ติดต่อ      บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม      วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
   

3. ดร.ถกล นนัธิราภากร      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      74 ปี 

 ที่อยู่ติดต่อ      บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
       113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ 

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม      วาระท่ี 6 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
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บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
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อากร 
แสตมป์ 

20 บาท 

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

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

(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้
 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให ้
 (1)           อาย ุ                ปี 
อยู่บา้นเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    
 (2)           อาย ุ                 ปี 
อยู่บา้นเลขที่    ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    

(3)           อาย ุ                 ปี 
อยู่บา้นเลขที่   ถนน     ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้
ที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งเจมินี่ 3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี
รงัสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นดว้ย 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
      ลงชื่อ     ผูม้อบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
หมายเหต ุผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
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อากร 
แสตมป์ 

20 บาท 

 แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั)  
ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 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) เป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.................................................... . หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.....................................เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั....................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ............................................เสียง 
 หุน้บุริมสิทธิ.................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ............................................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 
1/2563 ในวนัองัคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งเจมินี่ 3 ชัน้ 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต เขต
หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
(1) วาระที่ 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 25 เมษายน 2562 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2562 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่ 4     พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

   วาระที่ 4     พิจารณาอนุมตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยจากกิจการทีไ่ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ 
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 5     พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
              การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

     
 

เอกสารแนบ 9 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 25 
 

          การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
                                                                  ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง                                      
     ชื่อกรรมการ : นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ : นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร 

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่ 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
                เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563  และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   - พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
      - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนอืจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

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

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

หมายเหตุ 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ 

    ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

เอกสารแนบ 9 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 26 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัองัคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งเจ
มินี่ 3 ชัน้ 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพงึจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นดว้ย 
 
  วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
  วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่ __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ) 

   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

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

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

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

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
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บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 27 
 

อากร 
แสตมป์ 

20 บาท 

แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง 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.์............................................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ................................................................................................................. 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม...............................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.......................................เสียง ดงันี ้

        หุน้สามญั........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ..............................................เสียง 
        หุน้บุริมสิทธิ.....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ..............................................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให ้

  (1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
  (3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี 

อยู่บา้นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง.............................................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................. 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่1/2563 ใน
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่  3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

        มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธอิอกเสียงได ้

       มอบฉันทะบางส่วน คอื 
    หุน้สามญั.....................................หุน้ และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได.้................................เสียง 
    หุน้บุริมสิทธิ..................................หุน้ และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได.้................................เสียง 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด......................................เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
(1) วาระที่ 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 25 เมษายน 2562 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2562 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
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เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
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หนา้ที่ 28 
 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 
   วาระที่ 4     พิจารณาอนุมตัิจา่ยเงินปันผล โดยจา่ยจากกิจการทีไ่ดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ 

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่ 5    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

        การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

     ชื่อกรรมการ : นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

    ชื่อกรรมการ : นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร 
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่ 6     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
            เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

วาระที่ 7     พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           - พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

              - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระที่ 8     พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง 

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ 

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด นอกเหนอืจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

 
ลงชื่อ........................................................................ผูร้บัมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 
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หนา้ที่ 29 
 

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

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

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกับหนงัสือมอบฉันทะ คอื 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก 
    จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 

    หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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หนา้ที่ 30 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัองัคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งเจมิ
นี่ 3 ชัน้ 2 เลขที ่99 ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นดว้ย 
 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
 วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระที่         เร่ือง.......................................................................................................... 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
วาระที่ __    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ) 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
   ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
  ชื่อกรรมการ.................................................................................................... 

 เห็นดว้ย...............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย................เสียง     งดออกเสียง................เสียง 
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุ 

ผูเ้ขา้รว่มประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปนีก้่อนเขา้รว่มประชุม (แลว้แต่กรณี) 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 1. กรณีผูถ้ือหุน้มารว่มประชุมดว้ยตนเอง 

  - บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
  - แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

  - หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัท ไดจ้ดัส่งมา พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมารว่มประชุมดว้ยตนเอง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

  - หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัท ไดจ้ดัส่งมา พรอ้มกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูร้บัมอบฉันทะท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- ส าเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

- แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 

ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 - หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

 - หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน Barcode 

 

หมายเหตุ 
กรณีที่ผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มหลักฐานมายงั บริษัท 
ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) ชั้น 4 เลขที่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท ์
02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพ่ือตรวจสอบเอกสารก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ 

 
  

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 32 
 

โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น 

 
  

เอกสารแนบ 10 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 33 
 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 
 
 

 

ผูถ้ือหุ้น บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์ 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดร้ับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 
มาดว้ยตนเอง (เร่ิม 8.30 น) 

ตรวจเอกสารผูร้ับมอบฉันทะ 

• แสดงบตัรประจ าตวั 

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode 

• แสดงหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกตอ้งครบถว้น 

• แสดงส าเนาบตัรประจ าตวัผูร้ับมอบฉันทะซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้ง และ

บตัรประจ าตวัของผูร้ับมอบฉันทะ 

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้ห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม (10.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามล าดบั 

กรณีที่มีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองด

ออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและ
กรอกบตัรลงคะแนน (ส าหรับผู้

คดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน 

บริษทัจัดให้มีผูต้รวจสอบและผูสั้งเกตุการณ์การลงคะแนน 

เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู ้

ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบั

บริษทั 

เอกสารแนบ 11 

เอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 


