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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 1 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 

เม่ือวนัองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
วนัองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งแมจิก 3 ชัน้ 2 

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 
              

 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 5 ท่าน คอื 

  1. นายมงคล มงักรกนก  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
  2. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
  3. นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  4. ดร.ถกล นนัธิราภากร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายก าจร ชื่นชูจิตต ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 71.43 

 กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จ านวน 2 ทา่นคอื 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายบุญน า บุญน าทรพัย ์  กรรมการ 
  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 28.57 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คอื 

  1. นางเพ็ญศิริ        ชินเศรษฐวงศ ์ CFO, ผูจ้ดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัด์ิ        เด่นเกรียงไกร  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นายวฒันธนพล        วฒันธ์นวงศธร เลขานกุารบริษัท 

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

  1. นางสวิุมล        กฤตยาเกียรณ ์   

 ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 

  1.นายเฉลิม        เสริมเกียรติพงศ ์ ผูถ้ือหุน้ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 เจา้หนา้ที่กล่าวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้และชีแ้จงใหท้ราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  

การออกเสียงลงคะแนน 
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยใชบ้ัตรลงคะแนนที่ไดร้บัเม่ือผ่านการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โดยหนึ่งหุน้มีคะแนน

เท่ากบัหนึ่งเสียง 
- ผูถ้ือหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง

เท่านัน้ 

เอกสารแนบ 1 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 2 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ใหล้งคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พรอ้มลงนามก ากบัไว ้ เพ่ือส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่
ของบริษัทท าการนบัคะแนนเสียง 

- ส าหรบัวาระท่ี 5 เกี่ยวกบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ใหผู้ถ้ือหุน้ทกุท่านซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพรอ้มทัง้ลงนามก ากับไว ้เพ่ือส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัทเพ่ือนับคะแนนเสียง
ต่อไป โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นดว้ยไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธ์ิออกเสียง 

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ 
/ หรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดเป็นอย่างอื่น ก็ใหด้ าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ให้ผูถ้ือหุ้นในที่
ประชุมรบัทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นอนัชีข้าด 

นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ
ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ท่าน จ านวน 131,295,947 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 20.20 และรับมอบฉันทะ 88 ท่าน จ านวน 
268,805,900 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 41.35 รวมผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 109 ท่าน จ านวน 400,101,847 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 61.55 ซึ่งถือว่าครบ
องคป์ระชุมตามขอ้บังคับของบริษัทฯ (ในระหว่างการประชุมมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติม โดยมีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 9 
ท่าน จ านวน 1,254,159 หุน้ และรบัมอบฉันทะ 1 ท่าน จ านวน 415,000 หุน้ รวมผูเ้ขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 119 ท่าน จ านวน 401,771,006 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 61.81) 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 25 เมษายน 2562 

นายมงคล  มังกรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ัดการ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมและไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซต์
ของบริษัทฯ แลว้ 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 ดงักล่าว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย 400,923,506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.79 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง 847,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.21 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 1 เห็นดว้ย    

 
วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์กรรมการและรองกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไดย้ึดมั่นในวิสัยทัศน์
ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็นผูน้ าดา้นการผลิตกระดาษคราฟท ์ส าหรบัอตุสาหกรรมบรรจุภณัฑก์ล่องกระดาษผ่านกลยทุธ ์ที่ส าคญั ดงันี ้ 

• ผลิตสินคา้ที่หลากหลาย ตรงต่อความตอ้งการของลกูคา้ 

• ใส่ใจบริการลกูคา้ ทัง้ก่อนและหลงัการขาย เพ่ือสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี 

• ก าหนดราคาขายที่เหมาะสม สามารถแข่งขนัในตลาดไดท้ัง้ในและต่างประเทศ 

• สรา้งการเจริญเติบโตรว่มกนัอย่างยั่งยืนกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 
โดยด าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลของบริษัท มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน 

ดว้ยความรดักุมและโปรง่ใส ต่อตา้นการทจุริตและ/หรือคอรร์ปัชั่น ทกุรูปแบบ 
ภาพรวมทั้งปี 2562 มีการแข่งขันที่ดุเดือดทางดา้นราคาจ าหน่ายกระดาษส าหรบัผลิตบรรจุภัณฑเ์นื่องจากมีการน าเขา้กระดาษ

ดงักล่าวจากต่างประเทศ ประกอบกบัปัจจยัพืน้ฐานตามหลกั อปุสงค-์อปุทาน ราคาสินคา้ส าเร็จรูปก็ปรบัลดลง ผนัแปรตามราคาวตัถุดิบที่

เอกสารแนบ 1 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงแมว่้ารายไดจ้ากการขายจะลดลง 8.49% จากสาเหตุขา้งตน้ แต่บริษัทยังคงความสามารถในการรกัษาผล
ประกอบการที่ดี มีก าไรสทุธิ 863.13 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 85.96 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 11.06% เม่ือเปรียบเทียบกบัรอบปีที่ผ่านมา 

นายอน ุ ว่องสารกิจ ผูถ้ือหุน้สอบถามถึงปริมาณการขายในปี 2562 ที่ไม่เพ่ิมขึน้จากปีก่อนมีสาเหตุมาจากอะไร สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบกบับริษัทฯ มากนอ้ยแค่ไหนและมีแนวทางแกปั้ญหาอย่างไร 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่าการแข่งขนัทางการตลาดค่อนขา้งสงู ราคากระดาษต่างประเทศมีราคาต ่ากว่า ลกูคา้บางรายจึง
น าเขา้กระดาษจากต่างประเทศ ดว้ยเหตผุลดา้นราคาท าใหไ้ม่สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได ้และปริมาณการผลิตยงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จากสถานการณ์โควิด เริ่มส่งผลกระทบกับบริษัท ในไตรมาสที่2 ของปี 2563 โดยท าให้ยอดขายในประเทศลดลง
ประมาณรอ้ยละ 30 โดยมีแนวทางแกปั้ญหาดว้ยการขยายตลาดไปยงัต่างประเทศใหม้ากขึน้ ชดเชยปริมาณขายในประเทศที่ลดลง 

นายอน ุ ว่องสารกิจ สอบถามว่ารายไดจ้ากการขายไฟฟ้าลดลงเพราะเหตใุด และจะมีการลงทนุอะไรเพ่ิมหรือไม่ในปี 2563 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่า รายไดจ้ากการขายไฟฟ้ามาจากไฟฟ้าที่เหลือใชใ้นโรงงาน ซึ่งขายใหก้บัการไฟฟ้าไดป้ระมาณ 

1 เมกะวตัตเ์ท่านัน้ และยงัไม่มีนโยบายในการลงทนุโครงการขนาดใหญ่ในช่วงนี ้  
 นางรตันฟ้์า  วัฒนศิริพงศ ์สอบถามว่าการสั่งซือ้กระดาษของลูกคา้จากประเทศจีนมีแนวโนม้เป็นอย่างไร  และสัดส่วนการขายใน
ประเทศกับต่างประเทศในอีก 2 – 3 ปี ขา้งหนา้จะเป็นเท่าไหร่ ปัจจุบันเครื่องจักรผลิตกระดาษไดค้ิดเป็นรอ้ยละเท่าไหร่ของก าลังการผลิต
ทัง้หมด 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่าลกูคา้จากประเทศจีนมีการสั่งซือ้นอ้ยลงเนื่องจากราคากระดาษที่สั่งจากต่างประเทศเทียบกับ
ราคาในประเทศจีนเองไม่ต่างกนัมาก การสั่งซือ้จากต่างประเทศใชเ้วลานานและมีความเส่ียงในเรื่องอตัราแลกเปล่ียน และหากเป็นไปได้ใน
อนาคต บริษัทจะเนน้การขายในประเทศมากกว่าเนื่องจากราคาขายต่างประเทศต ่ามาก ปัจจุบนัเครื่องจกัรผลิตกระดาษไดป้ระมาณรอ้ยละ 
90 – 95 ของก าลงัการผลิตทัง้หมด คิดเป็นปริมาณราว 21,000 ตนั/เดือน 
 นายอน ุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า กระดาษที่ขายต่างประเทศส่วนใหญ่ขายใหก้บัประเทศอะไร 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่าลกูคา้ต่างประเทศส่วนใหญ่ขายใหก้บัประเทศจีน 
 ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 
 นายมงคล  มงักรกนก ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 ที่ไดผ่้านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี
ของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ 
 นายอน ุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีโครงการจะซือ้อาคารส านกังานที่กรุงเทพฯ หรือไม่ 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่าก าลงัพิจารณาสถานที่ ที่เหมาะสมอยู่ 
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
2562 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 401,771,006 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 3 เห็นดว้ย    

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
 นายวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 863.13 ล้านบาท 
คณะกรรมการไดป้ระชุมและมีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรประจ าปีของบริษัท  

เอกสารแนบ 1 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 4 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

รอบสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ละ 0.67 บาท หรือทั้งสิน้ 435.50 ลา้นบาท จากผลการด าเนินงานของกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทนุเท่านัน้ แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี ซึ่งไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563  
 ที่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
นายก าจร  ชื่นชูจิตต ์ชีแ้จงว่าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดใหใ้นแต่ละปี กรรมการจะตอ้งออกตามวาระจ านวน 1 

ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผูถ้ือหุน้สามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกครัง้หนึ่งได้  ปัจจุบัน
กรรมการบริษัทมีจ านวน 7 ท่าน ดงันัน้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้นี ้จึงมีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ 

1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ ์       
2. นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์       
3. นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร       

 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 
2563 แต่ไม่ไดร้บัการเสนอแต่อย่างใด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาไดพิ้จารณาอย่างรอบดา้นแลว้ จึงมีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือ
หุน้เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหน่ึง 

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ลือกตัง้กรรมการ 
ทัง้ชุด จ านวน 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมการ 
เห็นดว้ย 393,530,606 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.95 
ไม่เห็นดว้ย 8,209,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 02.04 
งดออกเสียง 31,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นดว้ย    

 
2. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมการ 
เห็นดว้ย 393,530,606 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.95 
ไม่เห็นดว้ย 8,209,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 02.04 
งดออกเสียง 31,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นดว้ย    
 
3. นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร กรรมการ 
เห็นดว้ย 393,114,006 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.84 
ไม่เห็นดว้ย 8,625,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 02.15 
งดออกเสียง 31,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นดว้ย    

 

เอกสารแนบ 1 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 5 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
นายก าจร  ชื่นชูจิตต ์ไดแ้ถลงว่า คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ 

และอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแลว้ มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรบัปี 2563 ดงันี ้
  - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  - ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาฯ   ท่านละ     7,500 บาท/เดือน 
  - บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ท่านละ 200,000 บาท/ปี 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,230,000 บาท/ปี  
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 
 

เห็นดว้ย 401,771,006 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 6 เห็นดว้ย    

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 
 นายสรุเชษฐ์ ทรพัยส์าคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมเพ่ือพิจารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตและไดน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ มีความเห็นใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 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  าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัทฯ ได ้และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 ดงันี ้

      -  ค่าบริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563    720,000    บาท 
     -  ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส  450,000    บาท 
     -  ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ BOI  
         ปี 2563 ฉบบัละ 50,000 บาท จ านวน  1 ฉบบั                   50,000    บาท 

              รวมเป็นเงินทัง้สิน้               1,220,000    บาท 
 ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท, ผูบ้ริหาร, ผูถ้ือหุน้ใหญ่ หรือผูท้ี่เกี่ยวข้ องกบั
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด มี
ความเห็นว่ามีคณุภาพ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทัง้ 5 ท่าน คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

เอกสารแนบ 1 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ที่เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2563 และก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

 

เห็นดว้ย 401,739,806 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.99 
ไม่เห็นดว้ย 31,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.01 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวาระท่ี 7 เห็นดว้ย    

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 -ไม่มี-  
 
ปิดประชุมเวลา 11.55 น. 

 

      ลงชื่อ.....................................................ประธานที่ประชุม 
                         (นายมงคล  มงักรกนก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 3 : พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 
 

ฐานะทางการเงิน (ลา้นบาท) 2563 2562 2561 

 สินทรัพยห์มุนเวียน 2,122.83 1,612.01 1,584.13 

 สินทรัพยร์วม 3,904.19 3,468.97 3,537.22 
 หน้ีสินหมุนเวียน  406.45 289.68 588.73 

 หน้ีสินรวม 448.64 319.64 861.05 

 ส่วนของผูถ้ือหุ้น 3,455.55 3,149.33 2,676.17 
ผลการด าเนินงาน (ลา้นบาท)    
 รายไดจ้ากการขาย 3,569.00 3,403.42 3,719.29 

 ตน้ทุนขาย 2,384.02 2,383.25 2,810.41 

 ก าไรขั้นตน้ 1,184.98 1,020.17 908.88 

 รายไดอ้ื่น 37.46 27.02 43.41 

 ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 63.42 68.40 54.16 

 ดอกเบ้ียจ่าย 0.06 9.32 32.98 
 ภาษีเงินได ้ 147.54 106.34 87.98 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 1,011.42 863.13 777.17 
อตัราส่วนทางการเงิน    
 จ านวนหุ้นถวัเฉลี่ย (หุ้น) 650,000,000 650,000,000 650,000,000 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.56 1.33 1.20 
 อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 5.22 5.56 2.69 

 หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 0.13 0.10 0.32 

 มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 5.32 4.85 4.12 

 มูลค่าท่ีตราไว ้(บาท) 1.00 1.00 1.00 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม (%) 28.04 25.16 20.65 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 29.27 27.41 29.04 

 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (%) 25.91 24.88 21.97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 8 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายมงคล มังกรกนก อายุ 83 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหาร 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ปี 4 เดือน 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัมาอีกครัง้ในวาระนีจ้ะรวมเป็น 17 ปี) 

สดัส่วนการถือหุน้ 6.98%    

         ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร - ไม่มี – 

         ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์-ไม่มี - 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 32/2005 

ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย ไฟเบอร ์จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไทยโอโนโน่ จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผูอ้  านวยการรว่ม บริษัท โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพย์อ้มผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท อตุสาหกรรมรามาเท็กซไ์ทล ์(1998) จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ไทยรุง่เท็กซไ์ทล ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไทยฟารอ์ีสต ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไทยน าศิริ ชูบุ จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท ไทยสแตนดารด์อตุสาหกรรม จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท พฒันาผา้ไทย จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -ไม่มี - 

การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2563    เขา้รว่มประชุม 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
  

เอกสารแนบ 3 (ก) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 9 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
นายบุญน า บุญน าทรัพย ์อายุ 91 ปี สญัชาติไทย 

วนัที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

           จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ปี 4 เดือน 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัมาอีกครัง้ในวาระนีจ้ะรวมเป็น 17 ปี) 

            สดัส่วนการถือหุน้ 0.99%    

        ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี – 

        ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์-ไม่มี - 

 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนตจ์อหน์ คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนจีน 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่32/2005 

 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผูอ้  านวยการรว่ม บริษัท โรงงานผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร และ ผูอ้  านวยการรว่ม บริษัท โรงงานพิมพย์อ้มผา้ไทย จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรุง่เท็กซไ์ทล ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท คาสซารด์ี ้อินดตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -ไม่มี - 
การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2563    เขา้รว่มประชุม 3 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 50.00 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 (ก) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 10 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

นายก าจร ช่ืนชูจิตต ์อายุ 65 ปี สัญชาติไทย 

วนัที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547 

กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน 

จ านวนปีที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 17 ปี 4 เดือน 
(หากไดร้บัการเลือกตัง้กลบัมาอีกครัง้ในวาระนีจ้ะรวมเป็น 17 ปี) 

สดัส่วนการถือหุน้ 0.10%   

        ความสัมพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร -ไม่มี - 

ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์-ไม่มี – 
 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 

Post Graduate Diploma Management Studies University of Brighton, UK 

 
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่23/2004 

 
ต าแหน่งในบริษัท 

2547 – ปัจจุบนั กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

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

ต าแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง รายช่ือบริษัท/หน่วยงานอื่น 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุง่เท็กซไ์ทล ์จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บริษัท ไทยแสตนดารด์ อตุสาหกรรม จ ากดั 

 

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผา่นมา -ไม่มี - 

การเขา้ประชุมกรรมการในปี 2563    เขา้รว่มประชุม 6 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
 
  

เอกสารแนบ 3 (ก) 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 11 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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 รวมทั้ งคู่
สมรสของบุตรกับผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ใหญ่ 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 12 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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 านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

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 3 (ข) 
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ขอ้ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ จะตอ้งมีกรรมการมาเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบ
องคป์ระชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการ
เป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหก้รรมการซึ่งมาประชุม เลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 

การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหถ้ือเสียงขา้งมากของจ านวนกรรมการที่มาเขา้ร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เวน้แต่กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนัน้ ๆ ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ขอ้ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ยสามเดือนต่อครัง้ 
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมไปยังกรรมการไม่

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 3 (ข) 
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วาระท่ี 5 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 
 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ปี 2564 

(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        7,500 

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

      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,400,000 3,602,500 3,230,000 3,230,000 3,230,000 

 
สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ -ไม่มี- 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน - ไม่มี - 

หมายเหตุ กรรมการชุดใหญ่ ไดแ้ก่  กรรมการบริษัท  

                 กรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

เอกสารแนบ 4 
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วาระท่ี 6 : พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดพิ้จารณาคดัเลือก บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั เป็นผูส้อบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี
ตลอดมา อีกทัง้อตัราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการใหบ้ริการ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูมี้อ  านาจลงนามและรบัรองงบการเงินของบริษัท ได ้ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 

ผู้สอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท 

    นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ ์ 2982 2561 - 2563 

    นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ ์ 7764 - 

    นายวิโรจน ์  สัจจธรรมนุกูล 5128 - 

 
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 2564   720,000  บาท 
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส  450,000  บาท 

              3. ค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ BOI ปี 2564              50,000              บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิน้             1,220,000  บาท 

(ยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)  
  

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี  

ประเภทค่าบริการ 2559 2560 2561 2562 2563 
2564 

(ปีที่เสนอ) 
 ค่าสอบบญัชี (Audit Fee)       

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

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

        - ค่าตรวจสอบปฏิบตัิตาม       

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

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

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

 
 

เอกสารแนบ 5 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด และผูส้อบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษัท ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ใหญ่ หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ
แต่อย่างใด 

ทัง้นีบ้ริษัทก็มิไดก้ารลงทนุในบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เอกสารแนบ 5 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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 6 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

(1) ในกรณีปกติใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัท 
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 
   

1. นายสรุเชษฐ์  ทรพัยส์าคร      กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      60 ปี 

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

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 
ส่วนไดเ้สียพิเศษ 

วาระท่ี 5 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
- ไม่มี - 

   

   

2. นายก าจร ชื่นชูจิตต ์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      65 ปี 

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

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 
 
ส่วนไดเ้สียพิเศษ 
 

วาระท่ี 4 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
วาระท่ี 5 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
- ไม่มี - 

   

   3. ดร.ถกล นนัธิราภากร      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 อาย ุ      75 ปี 

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

       เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

 ส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม 

ส่วนไดเ้สียพิเศษ 
 

วาระท่ี 5 : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

- ไม่มี - 

 
 

  

เอกสารแนบ 7 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 20 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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 1/2564 ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา 
สถานที่อื่นดว้ย 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
      ลงชื่อ     ผูม้อบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
      ลงชื่อ     ผูร้บัมอบฉันทะ 
               (     ) 
หมายเหต ุผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
  

เอกสารแนบ 8 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 21 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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 
1/2564 ในวนัองัคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อื่นดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
(1) วาระที่ 1     พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัองัคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 3     พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2563 

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

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
     พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากก าไรสทุธแิละก าไรสะสมของกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเทา่นัน้ 
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 4     พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
              การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 
      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

          
 

 

เอกสารแนบ 8 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 22 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
                                                                  ชื่อกรรมการ : นายมงคล มงักรกนก 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง                                      
     ชื่อกรรมการ : นายบุญน า บุญน าทรพัย ์
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ : นายก าจร ชืน่ชูจิตต ์
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

วาระที่ 5     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

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

วาระที่ 6     พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564  และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้

   - พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
      - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

        เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
วาระที่ 7     พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถา้มี) 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนอืจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถ้ือ
เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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

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

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

หมายเหตุ 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ 

    ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ 

    ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

เอกสารแนบ 8 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 23 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัองัคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานที่อืน่ดว้ย 
 
  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 

เอกสารแนบ 8 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 24 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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.์.................................................................. 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 
ในวนัองัคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 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 1/2563 เมื่อวนัองัคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย..............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระที่ 3     พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี 2563 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

เอกสารแนบ 8 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 25 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
     พิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากก าไรสทุธแิละก าไรสะสมของกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมการลงทุนเทา่นัน้
     

วาระที่ 4    พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
        การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
           การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายมงคล มงักรกนก 
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

     ชื่อกรรมการ : นายบุญน า บุญน าทรพัย ์
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

    ชื่อกรรมการ : นายก าจร ชืน่ชูจิตต ์

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระที่ 5     พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

            เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
วาระที่ 6     พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
     (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

           - พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 

              - พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน 

 เห็นดว้ย..............เสียง     ไม่เหน็ดว้ย...............เสียง     งดออกเสียง...............เสียง 
   วาระที่ 7     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 
        (.......................................................................) 

 

เอกสารแนบ 8 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 26 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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

 
ลงชื่อ........................................................................ผู้รบัมอบฉันทะ 
        (.......................................................................) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน 
    (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

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

 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยก 

    จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ 

    หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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หนา้ที่ 27 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบรษิัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี  ครัง้ที ่1/2564 ในวนัองัคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรอื
พึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา สถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
 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         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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หนา้ที่ 28 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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 เพ่ือตรวจสอบเอกสารภายในวนัที่ 16 กรกฎาคม 2564 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ข้ันตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2564 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 
โดยแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM 

 

ก่อนการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยแอปพลิเคชนั IR PLUS 

AGM โปรดดาวนโ์หลดแอปพลิเคชนั IR PLUS AGM (Application) และศึกษาคู่มือการใชง้าน Application ไดจ้าก 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลด Application IR PLUS 
AGM ระบบ iOS เวอรช์ั่น 13.6 ขึน้ไป 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลด Application IR PLUS 

AGM ระบบ ANDROID เวอรช์ั่น 7 ขึน้ไป 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลดคู่มือการใชง้าน 

Application IR PLUS 

AGM (ภาษาไทย)  

 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลดคู่มือการใชง้าน 

Application IR PLUS 

AGM (Eng ver.)  

 

สแกนเพ่ือดาวนโ์หลดวีดีโอการใชง้าน 

Application IR PLUS 
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หนา้ที่ 30 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยขัน้ตอนการลงทะเบียนและยืนยนัตวัตนมีรายละเอียดตามแผนภาพตา้นล่างนี ้หากท่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมหรือ 

มอบฉันทะแบบ E-AGM และไดร้บัค ายืนยนัจากระบบแลว้ ท่านจะสามารถลงคะแนนเสียงส าหรบัแต่ละวาระการประชุมผ่าน 

Application เท่านัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Proxy Holder หมายถึง กรณีผูถ้ือหุน้ด าเนินการยืนยนัตวัตนและอพัโหลดหนงัสือมอบฉันทะเอง 

** Proxy Direct หมายถึง กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูด้  าเนินการยืนยนัตวัตนและอพัโหลดหนงัสือมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ 

 

 

 

 

 

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

เตรียมหนงัสือเชิญประชุมที่ไดร้บัจาก TSD/ 

บตัรประชาชน หรือ พาสปอรต์ 

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น 

เมนู Proxy Holder * เมนู Proxy Direct ** 

ผูถ้ือหุน้ด าเนินการยนืยนัตวัตน โดยสแกน 

บารโ์คด้ในหนงัสือเชิญประชุม หรือกรอก 

หมายเลขบตัรประชาชน หรือหมายเลข 

พาสปอรต์ เพื่อเขา้สู่ขัน้ตอนการยืนยนัตวัตน 

กรอกขอ้มลูส่วนบุคคล และอพัโหลด 

ภาพถ่ายเพื่อยืนยนัตวัตน และรอการอนุมตัิ 

ผูถ้ือหุน้ด าเนินการยนืยนัตวัตนใน 

Application IR PLUS AGM 

เพื่อมอบฉันทะ 

ผูถ้ือหุน้อพัโหลดหนงัสือมอบฉันทะ 

และเอกสารประกอบ 

เมื่อไดร้บัอนุมตัแิลว้ ผูร้บัมอบฉันทะ 

เขา้เมนู Proxy Holder กรอกเบอรโ์ทรศพัท ์

และอพัโหลดเอกสารของผูร้บัมอบ 

เพื่อยืนยนัตวัตน 

ผูร้บัมอบฉันทะด าเนนิการยืนยนัตวัตน 

ดว้ยตนเอง ในเมนู Proxy Direct 

เตรียมหนงัสือเชิญประชุมที่ไดร้บัจาก TSD 

/บตัรประชาชน หรือ พาสปอรต์ และหนงัสือ 

มอบฉันทะที่ลงนามจากผูถ้ือหุน้แลว้ 

กรอกขอ้มลูและอพัโหลดส าเนา 

บตัรประชาชน เอกสารประกอบ 

หนงัสือมอบฉันทะ และรอการอนุมตัิ 

ตัง้รหสั Pin code เพือ่เขา้สู่การประชุมผูถ้ือหุน้ 

เอกสารแนบ 9 
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หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

โดยเอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยนัตวัตน มีดงันี ้

1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 

    - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบารโ์ค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผูถ้ือหลักทรพัย ์(ถ้ามี) เพ่ือใชใ้นการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได ้ (หมายเลขหนั งสือ

เดินทางตอ้งตรงกบัฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

    - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุและ 

    - ภาพถ่ายผูถ้ือหุน้ถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของตน 

2. กรณีมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงแทน 

    - หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบารโ์คด้ (Barcode) เลขทะเบียนผูถ้ือหลักทรพัย ์(ถ้ามี) เพ่ือใชใ้นการสแกน แทนการกรอกหมายเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชน หากไม่มี สามารถกรอกหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทางแทนได ้ (หมายเลขหนังสือ

เดินทางตอ้งตรงกบัฐานขอ้มลูผูถ้ือหุน้ของบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

    - หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามแลว้ 

    - ภาพถ่ายส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้อบฉันทะ ซึ่งลงนามรบัรองความถกูตอ้งโดยผู้

มอบฉันทะ 

    - ภาพถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบฉันทะ 

    -ภาพถ่ายผูร้บัมอบฉันทะถือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทางของตน (ส าหรบัการยืนยนัตวัตนโดยผูร้บัมอบฉันทะ) 

    - เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผูถ้ือหุน้เป็นนิติบุคคล 

        ภาพถ่ายส าเนาหนงัสือรบัรองของนิติบุคคลผูม้อบฉันทะอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบุคคลผูมี้อ  านาจลงลายมือชื่อ

ของนิติบุคคลนัน้ ๆ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 

 
การเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application 

1. สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงผ่าน Application เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อ

ผูใ้ชง้าน (User name) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใชเ้ขา้สู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM เพ่ือเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนัในหลายอปุกรณพ์รอ้มๆ 

กนัได ้ดงันัน้ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งใชช้ื่อผูใ้ชง้าน (User name) และรหสัผ่าน (Pin Code) เพ่ือเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองเท่านัน้ 

2.  ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้หลายราย ผูร้บัมอบฉันทะจะสามารถเขา้ประชุมแทนผูถ้ือหุน้ได ้ 1 ราย ต่อ 1 

อปุกรณ ์เท่านัน้ 

3. เม่ือเริ่มประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหน้าได้ในทุกวาระ หรือ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาได ้ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเม่ือมีการปิดวาระนัน้ๆ 

4. ในการรวมผลคะแนน ระบบจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ที่เขา้

ประชุม หรือของผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

5. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะออกจากระบบดว้ยการ Log-out ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถ้ือหุน้หรือ  

ผูร้บัมอบฉันทะรายนัน้จะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และการลงคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถกูน ามานับ

ในวาระนัน้เช่นกนั อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ไดต้ดัสิทธิของถือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะในการเขา้สู่ระบบ (Log-in) เพ่ือกลบัเขา้รว่มประชุม และ

ลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยงัอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม 
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บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การซักถามประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม 

1. การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่าน Application เท่านั้น ดังนั้น เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปดว้ยความเรียบรอ้ย ในกรณีที่ผูหุ้น้

หรือผูร้บัมอบฉันทะมีขอ้ซักถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผูถ้ือหุน้หรื อผูร้บัมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูเครื่องหมาย

ค าถาม เพ่ือพิมพข์อ้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเข้าไปในระบบ โดยระบบจะจัดเรียงล าดับก่อนหลังตามล าดับเวลาที่รอ้งขอ ทั้งนี ้ขอ้

ซกัถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะตอ้งเป็นค าถาม และ/หรือ การแสดงความคิดเห็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมเท่านัน้ 

2. ในระหว่างการประชุม หากผูถ้ือหุน้หรือผู้รบัมอบฉันทะรายใดกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ

เดือดรอ้นใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการกระท าอันเป็นการรบกวนการประชุมหรือก่อความเดือดรอ้น

ใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชุมท่านอื่น 

 
ข้อก าหนดอื่นๆ 

1. เนือ้หา ภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทแต่เพียงผูเ้ดียว และบริษัทไม่อนุญาตใหท้่ านท าการ

บนัทึก ดดัแปลง หรือเผยแพรภ่าพและเสียงในการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิในการด าเนินการตามกฎหมายต่อผูท้ี่กระท าการดงักล่าว 

2. กรณีที่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใชง้านระบบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผ่าน IR PLUS AGM ไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ซึ่ง

ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการหรือคู่มืออื่น ๆ ที่บริษัทไดจ้ัดให้กับผู้ถือหุน้เพ่ือใชป้ระกอบการประชุม จนเป็นเหตุใหบ้ริษัทไดร้ับความ

เสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการ

ฟ้องรอ้ง ด าเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดีโดยบริษัท ต่อผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีกระท าการดงักล่าว 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระท าการใด ๆ ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ยินยอมปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี ้

และอาจพิจารณาระงับสิทธิการเขา้ร่วมการประชุมผ่าน Application หากในระหว่างการประชุม ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการ

ตามขัน้ตอนและวิธีการฉบบันี ้
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