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

เอกสำรประกอบประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
วันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.
ณ โรงแรมรำมำกำร์ เด้นส์ ห้ องแคนนำ เลขที่ 9/9 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 3 ชัน้ 2
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงั สิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จานวน 5 ท่าน คือ
1. นายมงคล
มังกรกนก
2. นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
4. ดร.ถกล
นันธิราภากร
5. นายกาจร
ชื่นชูจิตต์
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
71.43

กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จานวน 2 ท่านคือ
1. ดร.ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
2. นายบุญนา บุญนาทรัพย์
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
28.57

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 3 ท่าน คือ
1. นางเพ็ญศิริ
2. นายจิราศักดิ์
3. นายวัฒนธนพล

ชินเศรษฐวงศ์
เด่นเกรียงไกร
วัฒน์ธนวงศธร

CFO, ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริหาร
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
ผูจ้ ดั การส่วนบัญชี

ตัวแทนจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
1. นางสุวิมล

กฤตยาเกียรณ์

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
1.นายเฉลิม

เสริมเกียรติพงศ์

ผูถ้ ือหุน้

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ และชีแ้ จงให้ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
การออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยใช้บตั รลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งหุน้ มีคะแนน
เท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ ง
เท่านัน้
หน้าที่ 1

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกากับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัททาการนับคะแนนเสียง
- สาหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผถู้ ือหุน้ ทุกท่านซึ่งมาประชุ มและ
มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทัง้ ลงนามกากับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสี ยง
ต่อไป โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงเห็นด้วยไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง
- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ
/ หรือข้อบังคับบริษัทกาหนดเป็ นอย่ างอื่ น ก็ให้ดาเนินการเป็ นไปตามที่ กาหนดนั้น โดยประธานในที่ป ระชุม จะแจ้ง ให้ผู้ถือ หุ้น ในที่
ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็ นอันชีข้ าด
นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่ า มี ผู้ถื อ หุ้น เข้า ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง 21 ท่ า น จ านวน 131,295,947 หุ้น คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 20.20 และรับ มอบฉั น ทะ 88 ท่ า น จ านวน
268,805,900 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 41.35 รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 109 ท่าน จานวน 400,101,847 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.55 ซึ่งถือว่าครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9
ท่าน จานวน 1,254,159 หุน้ และรับมอบฉันทะ 1 ท่าน จานวน 415,000 หุน้ รวมผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 119 ท่าน จานวน 401,771,006 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 61.81)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ ถือ หุ้น
ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บ ไซต์
ของบริษัทฯ แล้ว
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2562 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 1

400,923,506
847,500
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.79
0.21
-

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์
ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็ นผูน้ าด้านการผลิตกระดาษคราฟท์ สาหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องกระดาษผ่านกลยุทธ์ ที่สาคัญ ดังนี ้
• ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
• ใส่ใจบริการลูกค้า ทัง้ ก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดี
• กาหนดราคาขายที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ทงั้ ในและต่างประเทศ
• สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
โดยดาเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลของบริษัท มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ด้วยความรัดกุมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รปั ชั่น ทุกรูปแบบ
ภาพรวมทั้งปี 2562 มีการแข่งขันที่ดุเดือดทางด้านราคาจาหน่ายกระดาษสาหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เนื่องจากมีการนาเข้ากระดาษ
ดังกล่าวจากต่างประเทศ ประกอบกับปั จจัยพืน้ ฐานตามหลัก อุปสงค์-อุปทาน ราคาสินค้าสาเร็จรู ปก็ปรับ ลดลง ผันแปรตามราคาวัตถุดิบที่
หน้าที่ 2
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงแม้ว่ารายได้จากการขายจะลดลง 8.49% จากสาเหตุข้างต้น แต่บริษัทยังคงความสามารถในการรักษาผล
ประกอบการที่ดี มีกาไรสุทธิ 863.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 85.96 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 11.06% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปี ที่ผ่านมา
นายอนุ ว่องสารกิจ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามถึงปริมาณการขายในปี 2562 ที่ไม่เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนมีสาเหตุมาจากอะไร สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหนและมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่าการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ราคากระดาษต่างประเทศมีราคาต่ากว่า ลูกค้าบางรายจึง
นาเข้ากระดาษจากต่างประเทศ ด้วยเหตุผลด้านราคาทาให้ไม่สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ และปริมาณการผลิตยังไม่เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด จากสถานการณ์โ ควิด เริ่มส่งผลกระทบกั บบริ ษัท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยทาให้ยอดขายในประเทศลดลง
ประมาณร้อยละ 30 โดยมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยการขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึน้ ชดเชยปริมาณขายในประเทศที่ลดลง
นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงเพราะเหตุใด และจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มหรือไม่ในปี 2563
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่า รายได้จากการขายไฟฟ้ามาจากไฟฟ้าที่เหลือใช้ในโรงงาน ซึ่งขายให้กับการไฟฟ้าได้ประมาณ
1 เมกะวัตต์เท่านัน้ และยังไม่มีนโยบายในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในช่วงนี ้
นางรัตน์ฟ้า วัฒนศิริพงศ์ สอบถามว่าการสั่งซือ้ กระดาษของลูกค้าจากประเทศจีนมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร และสัดส่วนการขายใน
ประเทศกับต่างประเทศในอีก 2 – 3 ปี ข้างหน้าจะเป็ นเท่าไหร่ ปั จจุบันเครื่องจักรผลิตกระดาษได้คิดเป็ นร้อยละเท่าไหร่ของกาลังการผลิต
ทัง้ หมด
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่าลูกค้าจากประเทศจีนมีการสั่งซือ้ น้อยลงเนื่องจากราคากระดาษที่ส่ งั จากต่างประเทศเที ยบกับ
ราคาในประเทศจีนเองไม่ต่างกันมาก การสั่งซือ้ จากต่างประเทศใช้เวลานานและมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และหากเป็ นไปได้ใน
อนาคต บริษัทจะเน้นการขายในประเทศมากกว่าเนื่องจากราคาขายต่างประเทศต่ามาก ปั จจุบนั เครื่องจักรผลิตกระดาษได้ประมาณร้อยละ
90 – 95 ของกาลังการผลิตทัง้ หมด คิดเป็ นปริมาณราว 21,000 ตัน/เดือน
นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า กระดาษที่ขายต่างประเทศส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศอะไร
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่าลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศจีน
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562
นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีโครงการจะซือ้ อาคารสานักงานที่กรุงเทพฯ หรือไม่
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่ากาลังพิจารณาสถานที่ ที่เหมาะสมอยู่
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบการเงินประจาปี
2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 3

401,771,006
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562
นายวัช ชระ ชิ น เศรษฐวงศ์ ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า บริ ษั ท ฯ มี ผลกาไรสุท ธิ ป ระจ าปี 2562 เป็ น จ านวนเงิ น 863.13 ล้า นบาท
คณะกรรมการได้ประชุม และมีม ติ อนุ มัติให้จัดสรรกาไรและจ่า ยเงิ นปั น ผลระหว่ างกาลจากกาไรประจาปี ของบริษัท รอบสิน้ สุดวันที่ 31
หน้าที่ 3

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.67 บาท หรือทัง้ สิน้ 435.50 ล้านบาท จากผลการดาเนินงานของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น
แทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี ซึ่งได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563
ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายกาจร ชื่นชูจิตต์ ชีแ้ จงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจานวน 1
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้ หนึ่งได้ ปั จจุบัน
กรรมการบริษัทมีจานวน 7 ท่าน ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ นี ้ จึงมีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ
1. ดร.ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
2. นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
3. นายสุรเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม
2563 แต่ไม่ได้รบั การเสนอแต่อย่างใด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติให้เสนอที่ประชุ มผู้ถือ
หุน้ เลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้ กรรมการ
ทัง้ ชุด จานวน 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
1. ดร.ชิน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 5

ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ
393,530,606
เสียง
8,209,200
เสียง
31,200
เสียง
เสียง
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

97.95
02.04
0.01
-

2. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ
เห็นด้วย
393,530,606
เสียง
ไม่เห็นด้วย
8,209,200
เสียง
งดออกเสียง
31,200
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
สรุปมติวาระที่ 5
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

97.95
02.04
0.01
-

3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการ
เห็นด้วย
393,114,006
เสียง
ไม่เห็นด้วย
8,625,800
เสียง
งดออกเสียง
31,200
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
สรุปมติวาระที่ 5
เห็นด้วย

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

97.84
02.15
0.01
-

หน้าที่ 4
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
นายกาจร ชื่นชูจิตต์ ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ
และอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ สาหรับปี 2563 ดังนี ้
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาฯ
ท่านละ 7,500 บาท/เดือน
- บาเหน็จกรรมการบริษัท
ท่านละ 200,000 บาท/ปี
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,230,000 บาท/ปี
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและลงมติ ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ เ ข้า ประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนอนุ มัติค่า ตอบแทน
กรรมการประจาปี 2563 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 6

401,771,006
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าตอบแทน
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้ จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจ ารณา
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตและได้นาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่ง ตั้ง
ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563 ดังนี ้
1. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2982
2. นางสาวสมจินตนา
พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5599
3. นายจุมพฎ
ไพรรัตนาการ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7645
4. นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7764
5. นางสาวสุภาภรณ์
มั่งจิตร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 8125
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2563 ดังนี ้
- ค่าบริการสอบบัญชี ประจางวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส
450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
ปี 2563 ฉบับละ 50,000 บาท จานวน 1 ฉบับ
50,000 บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
1,220,000 บาท
ทั้งนีผ้ ู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด มี
ความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 5 ท่านเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2563
หน้าที่ 5
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสี
ถ้ ือหุน้ จากั
ที่เข้ดา(มหาชน)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจ าปี
บริยษงข้ัท ายูงมากของผู
ไนเต็ด เปเปอร์
2563 และกาหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 7

401,739,806
31,200
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01
-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
ปิ ดประชุมเวลา 11.55 น.

ลงชื่อ.....................................................ประธานที่ประชุม
(นายมงคล มังกรกนก)

หน้าที่ 6
เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
จานวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
หนี้สินรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (เท่า)
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์รวม (%)

2563
2,122.83
3,904.19
406.45
448.64
3,455.55

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

2561
1,584.13
3,537.22
588.73
861.05
2,676.17

3,569.00
2,384.02
1,184.98
37.46
63.42
0.06
147.54
1,011.42

3,403.42
2,383.25
1,020.17
27.02
68.40
9.32
106.34
863.13

3,719.29
2,810.41
908.88
43.41
54.16
32.98
87.98
777.17

650,000,000
1.56
5.22
0.13
5.32
1.00
28.04
29.27
25.91

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

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

หน้าที่ 7
เอกสารแนบ 2

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563

ประวัตกิ ารจ่ายเงินปั นผล
ลาดับ
ที่

ปี
งบการเงิน

ราคา
พาร์

จานวนหุ้น
(หุ้น)

1

2554

5

130,000,000

2

3

2555

2556

5

1

130,000,000

650,000,000

เงินปั นผล
(บาท/หุ้น)

จานวนเงิน
ที่จ่ายปั นผล
(บาท)

ร้อยละ
ของ
กาไรสุทธิ
ประจาปี

วัน เดือน ปี
ที่จ่าย
เงินปั นผล

การจ่ายเงิน
ปั นผลเป็ นไป
ตามนโยบาย
บริษัท

10,158,471.12

0.15

19,500,000

191.96

25/5/2555

เป็ น

93,456,629.36

0.20
0.40
0.60

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

83.46

7/9/2555 (1)
23/5/2556

เป็ น

215,527,576.08

0.08
0.12
0.20

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

60.32

23/9/2556 (2)
14/5/2557

เป็ น

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

65.19

12/9/2557 (3)
15/5/2558

เป็ น

กาไร(ขาดทุน)
ประจาปี

4

2557

1

650,000,000

199,409,932.66

0.10
0.10
0.20

5

2558

1

650,000,000

163,991,788.64

0.15

97,500,000

59.45

18/5/2559

เป็ น

6

2559

1

650,000,000

191,468,257.65

0.15

97,500,000

50.92

25/5/2560

เป็ น

7

2560

1

650,000,000

315,263,758.81

0.25

162,500,000

51.54

25/5/2561

เป็ น

8

2561

1

650,000,000

777,171,690.98

0.60

390,000,000

50.18

24/5/2562

เป็ น

9

2562

1

650,000,000

863,126,880.23

0.67

435,500,000

50.46

30/4/2563(4)

เป็ น

10

2563
ปี ที่เสนอ

1,011,423,714.59

0.41
0.39
0.80

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

51.41

9/12/2563(5)
25/05/2564

เป็ น

1

650,000,000

หมายเหตุ (1) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
(2) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
(3) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
(4) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 12 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(5) เงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจาเป็ นอืน่ ใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนีไ้ ม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสาคัญ

หน้าที่ 8
เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายมงคล มังกรกนก อายุ 83 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน
(หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับมาอีกครัง้ ในวาระนีจ้ ะรวมเป็ น 17 ปี )

สัดส่วนการถือหุน้ 6.98%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร - ไม่มี –
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการร่วม
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ

รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยโอโนโน่ จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานพิมพ์ยอ้ มผ้าไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1998) จากัด
บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท ปราจีนแลนด์ จากัด
บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จากัด
บริษัท ไทยนาศิริ ชูบุ จากัด
บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จากัด
บริษัท พัฒนาผ้าไทย จากัด

ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2563

เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
หน้าที่ 9

เอกสารแนบ 4 (ก)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายบุญนา บุญนาทรัพย์ อายุ 91 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน
(หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับมาอีกครัง้ ในวาระนีจ้ ะรวมเป็ น 17 ปี )

สัดส่วนการถือหุน้ 0.99%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่มี –
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการร่วม
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร และ ผูอ้ านวยการร่วม
ตาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2563

รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
บริษัท โรงงานพิมพ์ยอ้ มผ้าไทย จากัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จากัด
บริษัท คาสซาร์ดี้ อินดตอร์เนชั่นแนล จากัด

เข้าร่วมประชุม 3 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 50.00

หน้าที่ 10

เอกสารแนบ 4 (ก)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายกาจร ชื่นชูจิตต์ อายุ 65 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 16 ปี 9 เดือน
(หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับมาอีกครัง้ ในวาระนีจ้ ะรวมเป็ น 17 ปี )

สัดส่วนการถือหุน้ 0.10%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี –
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 23/2004
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
บริษัท โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จากัด
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการบริหาร
บริษัท ไทยแสตนดาร์ด อุตสาหกรรม จากัด
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2563

เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00

หน้าที่ 11

เอกสารแนบ 4 (ก)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

นิยามกรรมการอิสระ
“กรรมการอิ ส ระ” หมายถึ ง กรรมการที่ เ ป็ น อิ สระจากผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ผู้บ ริ ห าร และผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ ง สามารถท าหน้า ที่ คุ้ม ครอง
ผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อ ย่า งเท่ าเทียมกั นและไม่ท าหน้า ที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือท าให้มี
ข้อจากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระ
กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติดงั นี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือไม่เคยเป็ นกรรมการที่มี ส่ว นร่ว มบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ป รึกษาที่ไ ด้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มี อ านาจ
ควบคุม/ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท
4. ไม่ มี ความสัม พัน ธ์ท างธุ รกิ จ กั บ บริ ษั ท หรื อ นิ ติบุ คคลที่ อ าจมี ความขัดแย้ง ในลักษณะที่ อ าจเป็ น การขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร
ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลักษณะดัง กล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตั้งขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับ ผู้ถื อ
หุน้ ใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มี สภาพอย่า งเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขัน กับบริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุ รกิ จ
เหมือนกัน ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา/ผูม้ ีอานาจควบคุม
ในกิจการดังกล่าว
8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดาเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับบริษัท
หมวดที่ 3
คณะกรรมการ
ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนัน้
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
กรรมการของบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับฉลากกันว่าผูใ้ ดจะเป็ น ผู้
ออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ทัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ ๆ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้
ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา ทัง้ นีไ้ ม่ว่าจะกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจ ารณาเป็ น
คราว ๆ ไปหรือกาหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนัน้ ให้กรรมการมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย
ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 22
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วนั ที่บริษัทได้รบั ใบลาออกแล้วกรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
ข้อ 22. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงกาหนดตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิท ธิอ อก
เสียง
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็ นกรรมการผูจ้ ัดการ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี ้
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้า ที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถื อเสียงข้างมากของจานวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนัน้ จะไม่มีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครัง้
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ้ ึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุ ม
ให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้
อย่างไรก็ดีกรรมการตัง้ แต่สองคนขึน้ ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรี ยกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป
ร้องขอ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอ
คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกาหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจะ
ประกอบด้ว ยประธานกรรมการบริ ห าร และรองประธานกรรมการบริ ห าร เพื่ อ ปฏิ บัติ ง า นตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท
กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริห าร
ในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็ นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท
คณะกรรมการอาจแต่งตัง้ บุคคลอื่นใดให้ดาเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอานาจเพื่อให้บุ ค คล
ดังกล่าวมีอานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขอานาจนัน้ ๆ ก็ได้
ข้อ 27. กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็ นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สาคัญของบริษัท
ให้คณะกรรมการเป็ นผูก้ าหนดชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง
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เอกสารแนบ 4 (ข)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564
(ปี ที่เสนอ)

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง (รายเดือน)
- คณะกรรมการบริษัท

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการตรวจสอบ

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการบริหาร

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการสรรหาฯ

ท่านละ

-

7,500

7,500

7,500

7,500

ค่าบาเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี )

ท่านละ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3,400,000

3,602,500

3,230,000

3,230,000

3,230,000

รวมเป็ นเงินทั้งสิน้
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่ม-ี
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั เงิน
หมายเหตุ

- ไม่มี -

กรรมการชุดใหญ่ ได้แก่ กรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
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เอกสารแนบ 5

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เ นชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทประจาปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
ตลอดมา อีกทัง้ อัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้มีอานาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
ผู้สอบบัญชี

เลขที่ใบอนุ ญาต

ปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท

นางสุวิมล

กฤตยาเกียรณ์

2982

2561 - 2563

นายนพฤกษ์

พิษณุวงษ์

7764

-

นายวิโรจน์

สัจจธรรมนุกูล

5128

-

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณี ที่
ผู ้สอบบัญชีรายเดิม ทาหน้าที่ครบ 5 รอบปี บ ัญชีติดต่อกัน บริษัท จะแต่ง ตั้ง ผู ้สอบบัญชีรายเดิม ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่า งน้อย 2 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน
ค่าตอบแทน ประกอบด้วย
1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจางวด สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
720,000
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส
450,000
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2564
50,000
รวมเป็ นเงินทั้งสิน้
1,220,000
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)

บาท
บาท
บาท
บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประเภทค่าบริการ

2559

2560

2561

2562

2563

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
650,000 650,000
700,000
705,000
705,000
- ค่าสอบบัญชีประจาปี
450,000
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 360,000 360,000 405,000 450,000
- ค่าตรวจสอบปฏิบตั ิตาม
50,000
50,000
50,000
50,000
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)
1,010,000 1,060,000 1,155,000 1,220,000 1,220,000
รวม (บาท)

หน้าที่ 16

2564
(ปี ที่เสนอ)
705,000
450,000
50,000
1,220,000

เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และผูส้ อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ห รื อ
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
แต่อย่างใด
ทัง้ นีบ้ ริษัทก็มิได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด
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เอกสารแนบ 6

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อบังคับบริษัท
หมวดที่ 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดรอบปี ทางบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุ ม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ นับจานวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้า ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรือ ผูถ้ ือหุน้ ไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนัน้ ในกรณีนใี ้ ห้คณะกรรมการจัดประชุมผู้
ถือหุน้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเ ห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและ
ให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร
ข้อ 30. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้อง
ลงวันที่และลายมือชื่อของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะและจะต้องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนีจ้ ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผูท้ ี่ประธานกาหนด ณ ที่ประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
ข้อ 31. ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผูถ้ ือหุน้ และผู้รับ
มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ใน
สามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ป ระชุมตามที่
กาหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิ ใช่เป็ นการประชุม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน ประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุ ม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เ ข้าร่วมประชุมขึน้ เป็ นประธาน
ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้หนุ้ หนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ
ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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เอกสารแนบ 7

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ หุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดัง ต่อ ไปนี ้ ให้ถื อ คะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่า สามในสี่ข องจานวนเสีย งทั้งหมดของผู้ถื อหุ้น ซึ่ง ม าประชุมและมี สิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุน้ กู้
(ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ
ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบบัญชีของบริษัท
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(5) พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
(6) พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
อายุ
ที่อยู่ติดต่อ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ส่วนได้เสียพิเศษ
2. นายกาจร ชื่นชูจิตต์
อายุ
ที่อยู่ติดต่อ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม

ส่วนได้เสียพิเศษ

3.

ดร.ถกล นันธิราภากร
อายุ
ที่อยู่ติดต่อ

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม
ส่วนได้เสียพิเศษ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
60 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
- ไม่มี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
65 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
- ไม่มี -

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
75 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 6 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
- ไม่มี -
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
อากร
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 แสตมป์
20 บาท
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(2)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
(3)
อายุ
ปี
อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้ง
ที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาด
บางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
อากร
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
แสตมป์
...............................................................................................................
20 บาท
เขียนที่...............................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ...................
(1) ข้าพเจ้า.............................................................................................................สัญชาติ...........................................................
อยู่บา้ นเลขที่....................................ถนน........................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.................................................... . หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ....................................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ.................................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
(2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
(3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่
1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล โดยจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นายบุญนา บุญนาทรัพย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นายกาจร ชื่นชูจิตต์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
- พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
- พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อ ง และไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(........................................................................ ...)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(....................................................................... ....)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..................................................................... ......)
ลงชื่อ.............................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(............................................................................)
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ __ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ
อากร
และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุน้ )
แสตมป์
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
20 บาท
...............................................
เขียนที่...............................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ...................
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................................สัญชาติ...........................................................
อยู่บา้ นเลขที่....................................ถนน........................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................................................
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.................................................................................................................
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม...............................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..............................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
(2)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
(3)......................................................................................................................................อายุ..........................................ปี
อยู่บา้ นเลขที่.....................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง..............................................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................................................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ.....................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง
หุน้ บุริมสิทธิ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด......................................เสียง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย..............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล โดยจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
ชื่อกรรมการ : นายบุญนา บุญนาทรัพย์
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
ชื่อกรรมการ : นายกาจร ชื่นชูจิตต์
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
- พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
- พิจารณากาหนดค่าตอบแทน
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อ ง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.......................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.......................................................................)
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(........................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.......................................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่
เรื่อง..........................................................................................................
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
วาระที่ __ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย...............เสียง
ไม่เห็นด้วย................เสียง
งดออกเสียง................เสียง
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก้ ่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จดั ส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ และผู้รบั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จดั ส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
หมายเหตุ
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายัง บริษัท
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ชัน้ 4 เลขที่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์
02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทาการ
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

โรงแรมรามาการ์เด้นส์
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เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
ผูถ้ ือหุ้น บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

มาด้วยตนเอง

ผูไ้ ด้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง (เริ่ ม 8.30 น)

ตรวจเอกสารผูร้ ับมอบฉันทะ

• แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน

• แสดงบัตรประจาตัว

• แสดงสาเนาบัตรประจาตัวผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง และ
บัตรประจาตัวของผูร้ ับมอบฉันทะ
• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

• แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

ลงนามในใบลงทะเบียน
รับบัตรลงคะแนน
เข้าห้องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม (10.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลาดับ
กรณีที่มีผตู ้ อ้ งการคัดค้านหรื องด
ออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและ
กรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู ้
คัดค้านหรื องดออกเสียง)
เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนน

หน้าที่ 31

บริ ษัทจัดให้มีผูต้ รวจสอบและผูส้ ังเกตุการณ์การลงคะแนน
เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุมผู ้
ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
บริ ษทั

เอกสารแนบ 11

