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กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จานวน 6 ท่าน คือ
1. ดร.ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายมงคล
มังกรกนก
กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
4. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ถกล
นันธิราภากร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายกาจร
ชื่นชูจิตต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
85.71
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทัง้ สิน้ 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี 90% ขึน้ ไปคิดเป็ น
ร้อยละ 90.48
กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จานวน 1 ท่านคือ
1. นายบุญนา บุญนาทรัพย์
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
14.29

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. นายศุภฤทธิ์

สันทรัชต์ไชย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ , แจ้งรายละเอียดผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มเปิ ดประชุม) และชีแ้ จงให้ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
รายละเอียดผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเอง จานวน 4 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทั้งสิน้ 187,497,400 หุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสะหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ไว้ล่วงหน้าแล้ว จานวน 44 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 228,079,137 หุน้
3. ผูถ้ ือหุน้ ออนไลน์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมผ่าน IR PLUS AGM Application จานวน 9 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทั้งสิน้ 86,701
หุน้
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4. ผูร้ บั มอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้ามาลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระระหว่างการ
ประชุมผ่าน IR PLUS AGM Application ไม่มี
รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สิน้ 57 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 415,663,238 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.95 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด ซึ่งครบ
องค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท คือ ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และถือหุน้ รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
การออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาได้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่าน IR PLUS AGM Application (“Application”) แล้ว
- ในกรณีที่ผู้รบั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผูร้ บั มอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุน้ ได้ 1 ราย ต่อ 1
อุปกรณ์ เท่านัน้
- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหน้าได้ทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่ าง
การพิจารณา ทัง้ นีผ้ เู้ ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะต้องอยู่ร่วมประชุมจนปิ ดการลงมติ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่ อมี
การปิ ดวาระนั้น ๆ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง อย่างไรก็ตามบริษั ทมิได้ตัดสิทธิในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครัง้ เพื่อลงคะแนน
เสียงในวาระต่อไปที่ยงั อยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้
- สาหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นด้วยไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ หรือ
ข้อบังคับบริษัทกาหนดเป็ นอย่างอื่น ก็ให้ดาเนินการ เป็ นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบ
ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็ นอันชีข้ าด
- นอกจากนีเ้ นื่องจากเป็ นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีบตั รเสีย
ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application โดยจะเรียงลาดับก่อนหลัง ตาม
เวลาที่รอ้ งขอ เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นข้อซักถาม และการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง
กับวาระการประชุมเท่านัน้
นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ ถือ หุ้น
ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ แล้ว
ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 ราย จานวน 32,100 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 58 ราย จานวน 415,695,338 หุน้
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผูจ้ ัดการ ได้ชแี ้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงสถานการณ์เศษกระดาษในประเทศ
ในช่วงต้นปี ที่แล้ว ราคาเศษกระดาษลดลงค่อนข้างต่ามากในรอบหลายปี ที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากราคาที่ตกต่าตั้งแต่ปลายปี 2562 และ
2563 แต่หลังจากต้นปี 2563 ราคาได้ขยับขึน้ จากต้นปี ราคา 3,600 บาท/ตัน ช่วงปลายปี ราคา 7,000 บาท/ตัน ราคาเศษกระดาษ
ต่างประเทศ จากต้นปี 2563 ราคา 84 USD./ตัน ช่วงปลายปี ราคา 210 USD./ตัน รายได้จากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563
รายได้จากการขาย 3,719 ล้านบาท, รายได้ 3,403 ล้านบาท และ 3,569 ล้านบาทตามลาดับ รายได้จากการขายตามไตรมาสในปี 2563 ไตร
มาสที่ 1-4 รายได้ 937 ล้านบาท, 731 ล้านบาท, รายได้ 940 ล้านบาท และ 961 ล้านบาทตามลาดับ ปริมาณการขายเปรียบเทียบระหว่างปี
2561-2563 ปริมาณการขาย 214,589 ตัน, 214,229 ตัน และ 259,019 ตันตามลาดับ ปริมาณการขายตามไตรมาสปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4
ปริมาณการขาย 67,544 ตัน, 53,723 ตัน, 71,473 ตัน และ 66,278 ตัน ตามลาดับ ปริมาณการขายส่งออกระหว่างปี 2561-2563 ปริมาณ
การขายส่งออก 14,108 ตัน, 13,753 ตัน และ 28,331 ตัน ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า ในปี 2563 ที่ขายส่งออกมากกว่าปี ที่ผ่านมา สาเหตุ
เพราะว่า Demand ในประเทศลดลง เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 เลยจาเป็ นต้องส่งออกต่างประเทศพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยการขายใน
ประเทศ ปริมาณการขายส่งออกตามไตรมาสปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 มีปริมาณการขายส่งออก 7,728 ตัน, 3,150 ตัน, 10,766 ตัน และ 6,687
ตัน ตามลาดับ จะเห็นได้ว่าช่วงไตรมาสที่ 3 ได้ขายส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึน้ อย่างชัดเจน เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 และขยับตัวดี
ขึน้ ในไตรมาสที่ 4 จึงทาให้ขายส่งออกต่างประเทศลดลง สาหรับสัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ กระดาษแบ่งเป็ น 2 ประเภท สามารถ
จาแนกออกเป็ น กระดาษทาลอนลูกฟูก (Medium) และกระดาษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 สัดส่วนการขาย
Medium คือ 72%, 73% และ 76% โดยที่เหลือคือ Liner 28%, 27% และ 24% ตามลาดับ จะเห็นได้ว่า Liner ขายลดลงในปี 2563 เนื่องจาก
บริษัท ทาการขาย Medium ให้ต่างประเทศเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา สัดส่วนการขายเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมาสที่
1-4 สาหรับ Medium คือ 77%, 80%, 78% และ 70% ส่วน Liner คือ 23%, 20%, 22% และ 30% ตามลาดับ ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ย
เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 ราคาสินค้าโดยเฉลี่ย 17,332 บาท/ตัน, 15,887 บาท/ตัน และ 13,779 บาท/ตัน ตามลาดับ เนื่องจากราคา
วัตถุดิบเศษกระดาษลดลง จึงทาให้ราคาขายสินค้าสาเร็จรูปลดลงเช่นกัน ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4
ราคาสินค้าโดยเฉลี่ย 13,876 บาท/ตัน, 13,598 บาท/ตัน, 13,156 บาท/ตัน และ 14,497 บาท/ตัน ตามลาดับ Demand ในช่วงไตรมาสที่ 3
ลดลงมาก จึงจาเป็ นต้องมีการปรับลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563
นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย จานวน 5,798,100 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 60 ราย จานวน 421,493,438 หุน้
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบการเงินประจาปี
2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 3

421,493,438
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

หน้าที่ 3

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

เอกสารแนบ 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายวัชชระ ชินเศรษบวงศ์ ชีแ้ จงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระ
จานวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผูถ้ ือหุน้ สามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งใหม่อีกครัง้ หนึ่ งได้
ปั จจุบนั กรรมการบริษัทมีจานวน 7 ท่าน ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ จึงมีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ รวม 3 ท่าน อันได้แก่
1. นายมงคล
มังกรกนก
2. นายบุญนา
บุญนาทรัพย์
3. นายกาจร
ชื่นชูจิตต์
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม
2564 แต่ไม่ได้รบั การเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง
แล้วเห็นว่า กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งทั้ง 3 ท่าน เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพืน้ ฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็ นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทางานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
บุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้
ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมออกจากการประชุม 1 ราย จานวน 2,500 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 59 ราย จานวน 421,490,938 หุน้
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้ กรรมการ
ทัง้ ชุด จานวน 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายมงคล มังกรกนก
กรรมการผูจ้ ดั การ
เห็นด้วย
406,514,746
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
96.4469
ไม่เห็นด้วย
14,976,192
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
3.5531
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
สรุปมติวาระที่ 5
เห็นด้วย
2. นายบุญนา บุญนาทรัพย์
กรรมการบริษัท
เห็นด้วย
397,974,446
เสียง
ไม่เห็นด้วย
23,516,492
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
สรุปมติวาระที่ 5
เห็นด้วย
3. นายกาจร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 5

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

ชื่นชูจิตต์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
396,377,246
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
25,113,692
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
หน้าที่ 4

95.2912
5.5794
-

94.0417
5.9583
-

เอกสารแนบ 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ
และอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ สาหรับปี 2564 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
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 59 ราย จานวน 421,490,938 หุน้
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 6

421,490,938
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 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 2564 ดังนี ้
1. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2982
2. นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7764
3. นายวิโรจน์
สัจจธรรมนุกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5128
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564 ดังนี ้
- ค่าบริการสอบบัญชี ประจางวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส
450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI
ปี 2564 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 3 ท่านเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2564
ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมออกจากการประชุม 1 ราย จานวน 5,798,000 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ 58 ราย จานวน 415,692,938 หุน้
หน้าที่ 5

เอกสารแนบ 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุมพิจารณาและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจ าปี
2564 และกาหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวาระที่ 7

415,692,938
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
คาถามจากผูถ้ ือหุน้
• นายนิรนั ดร์ อยู่ชา สอบถามว่า บริษัทได้ดาเนินการเพิ่มไลน์การผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว หากตัดสินใจล่าช้าจะทาให้เสียโอกาส
ได้ ทัง้ ที่องค์ประกอบในการเพิ่มกาลังการมีพร้อมแล้วทุกด้าน เช่น
- ความสามารถของบริษัท ที่มีบุคลากรที่มีความรู ค้ วามสามารถที่สูงมาก จะเห็นได้จากอัตรากาไรสุทธิที่บริษัททาได้อยู่ในอันดับ
ต้นๆของธุรกิจ
- ธุรกิจบรรจุภณ
ั ท์ กล่องกระดาษมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด
- กาไรสะสมของบริษัทมีมากพอสมควรแล้ว
- อัตราดอกเบีย้ เงินกูอ้ ยู่ในระดับต่า ซึ่งทางบริษัทมีงบการเงินที่สวย ง่ายต่อการต่อรองเรื่องอัตราดอกเบีย้ (โดยให้ธนาคาร 3-4 แห่ง
มาคุย เพื่อต่อรองอัตราดอกเบีย้ คาดว่าน่าได้อตั ราดอกเบีย้ คงที่ ที่ 2 % ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี หลังจากนัน้ คิด MLR-3% ต่อปี )
ปั จ จุ บัน บริ ษั ท อยู่ ใ นตลาด SET อุ ตสาหกรรมหมวดธุ ร กิ จ กระดาษ และวัสดุ การพิ ม พ์ สามารถเปลี่ ย นในตลาด SET เป็ น
อุตสาหกรรมหมวดธุรกิจ บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษจะดีกว่าและสามารถทาได้หรือไม่
• นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่า สาหรับการขยายกาลังการผลิต เป็ นเรื่องที่ปรึกษากันตลอดในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็ นการ
ลงทุนที่ใช้เงินลงทุนมากกับการขึน้ เครื่องเดินกระดาษอีกเครื่อง ช่วงนีถ้ า้ จะลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนที่เครื่องกระดาษกาลังการผลิตประมาณ
1,000 ตัน/วัน ซึ่งหมายถึงการลงทุน 4,000 ล้านบาท บริษัทต้องมั่นใจว่าผลิตแล้วขายได้หมด ตอนนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอนที่กาลังศึกษาตลาดอยู่ ใน
สถานการณ์ตอนนีม้ ียงั โรคระบาด COVID -19 มีความเสี่ยงค่อนข้างมากในการลงทุน ตอนนีท้ ี่ทาอยู่คือ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร
ที่มีอยู่ ปี นีไ้ ด้ลงทุนซือ้ เครื่องจักรระบบเตรียมเยื่อใหม่ โดยสั่งทาจากต่างประเทศ มาแทนที่เครื่องจักรเดิมซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักของเครื่ อง
เดินกระดาษเครื่องที่ 1 โดยระบบนีใ้ ช้มา 27 ปี แล้ว ค่อนข้างล่าสมัย คาดว่าจะติดตัง้ แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 และเริ่มใช้งาน
ได้ในไตรมาสที่ 3 ในปี เดียวกัน หลังจากปรับปรุงแล้วทางบริษัทเชื่อว่าผลผลิตน่าจะเพิ่มขึน้ อีกประมาณ 20% นี่คือแผนระยะสัน้ ที่บริษัทได้ทา
ไปก่อน ตามที่ได้รายงานในที่ประชุมไปก่อนหน้านีแ้ ล้ว ในปี 2563 บริษัทมีการส่งออกค่อนข้างมาก มาในปี 2564 ทางบริษัทจะเปลี่ยนกล
ยุทธ์ทางการขาย เน้นขายในประเทศมากขึน้ เนื่องจาก ผลตอบแทนในการจาหน่ายในประเทศดีกว่าต่างประเทศมาก และเปลี่ยนกลยุทธ์ทา
การขายกระดาษผิวกล่องมากขึน้ โดยปี นีต้ ั้งเป้าไว้ว่าจะทาการขายกระดาษผิวกล่อง 40% ของยอดขาย ซึ่งขณะนีส้ ามารถทาได้ 36-38%
เพิ่มขึน้ กว่าปี 2563 พอสมควร
• นายวิรชั อยู่ชา สอบถามว่า มีเป้าหมายการกาหนดรอบหมุนเวียน และระดับการให้บริการของสินต้าแต่ละรายการหรือไม่
• นายวัช ชระ ชิ น เศรษฐวงศ์ ชี ้แ จงว่ า สิ น ค้า ที่ ผลิ ตมี 2 อย่ า ง Make to order และ Make to stock ทางบริ ษั ท มี การกาหนดรอบ
ระยะเวลาหมุนเวียนที่ชดั เจน แต่สถานการณ์ปัจจุบนั สินค้าที่ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทาให้ควบคุม ได้ลาบากพอสมควร
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การควบคุมสินค้าเป็ นไปตามแผนการผลิตและการขายอย่างสม่าเสมอ
หน้าที่ 6

เอกสารแนบ 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผูจ้ ัดการ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.50 น.

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

หน้าที่ 7

เอกสารแนบ 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลการดาเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขายและดาเนินงาน
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 (%)

หน้าที่ 8

2564
2,593.82
4,277.06
369.90
416.50
3,860.56

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

4,600.64
3,511.25
1,089.39
22.00
63.54
0.15
130.27
917.43

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

650,000,000
1.41
7.01
0.11
5.94
1.00
19.94
23.76
21.45

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

เอกสารแนบ 2

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ประวัติการจ่ายเงินปั 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 (2)
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 (3)
14/5/2557

เป็ น

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

65.19

12/9/2557 (4)
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(5)

เป็ น

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

51.41

260,000,000
201,500,000

50.25

10

2563

1

650,000,000

1,011,423,714.59

0.41
0.39
0.80

11

2564
ปี ที่เสนอ

1

650,000,000

917,431,519.80

0.40
0.31

9/12/2563 (6)
25/5/2564

เป็ น

8/12/2564*
25/05/2565

เป็ น

วัน XD
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
วัน Record Date (RD)
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
วันจ่ายเงินปั นผล
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ * จ่ายระหว่างกาลปี 2564 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใด หรือตามความ
เหมาะสม และการจ่ายเงินปั นผลนีไ้ ม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนยั สาคัญ

หน้าที่ 9

เอกสารแนบ 3

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 56 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
(หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับมาอีกครัง้ ในวาระนีจ้ ะรวมเป็ น 19 ปี )

สัดส่วนการถือหุน้ 12.61%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร - มี –
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปั จจุบนั กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่ม-ี
ตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ยูเนียนคาร์ตอนอินดัสทรีย์ จากัด
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จากัด
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ยูไทย คาร์ตอนส์ จากัด
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
บริษัท ปราจีนแลนด์ จากัด
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2564

เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00

หน้าที่ 10

เอกสารแนบ 4 (ก)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 61 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547
กรรมการอิสระ
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 18 ปี 1 เดือน
(หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับมาอีกครัง้ ในวาระนีจ้ ะรวมเป็ น 19 ปี )

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่มี –
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2004 วุฒิบตั ร Fellow Member
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ตาแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2564

รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จากัด
บริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จากัด
บริษัท รวมทรัพย์สิน จากัด

เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00

หน้าที่ 11

เอกสารแนบ 4 (ก)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ 76 ปี สัญชาติไทย
วันที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งกรรมการ 3 ปี 3 เดือน
(หากได้รบั การเลือกตัง้ กลับมาอีกครัง้ ในวาระนีจ้ ะรวมเป็ น 4 ปี )

สัดส่วนการถือหุน้ -ไม่ม-ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร -ไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี –
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016
Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016
Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016
Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005
Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004
ตาแหน่งในบริษัท
2547 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
2545 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงงานผ้าไทย จากัด (มหาชน)
2558 - ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และ
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูช่นั ส์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น
-ไม่ม-ี
ประวัติการทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา -ไม่มี การเข้าประชุมกรรมการในปี 2564
เข้าร่วมประชุม 6 ครัง้ จากทั้งหมด 6 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100.00
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เอกสารแนบ 4 (ก)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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/ผู้ มี อ านาจ
ควบคุม/ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิ ดามารดา 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 นการแข่ งขัน 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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เอกสารแนบ 4 (ข)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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 นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
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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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจานวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม
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 ไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตัง้ แต่สองคนขึน้ ไป
ร้องขอ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่วนั นับแต่วันที่ได้รบั 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

หน้าที่ 15

เอกสารแนบ 4 (ข)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 7 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565
(ปี ที่เสนอ)

ค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง (รายเดือน)
- คณะกรรมการบริษัท

7 ท่าน

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการตรวจสอบ

3 ท่าน

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการบริหาร

3 ท่าน

ท่านละ

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

- คณะกรรมการสรรหาฯ

3 ท่าน

ท่านละ

7,500

7,500

7,500

7,500

7,500

ค่าบาเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี ) 7 ท่าน

ท่านละ

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

3,602,500

3,230,000

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
รายนามกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฎใน One report 56-1

หน้าที่ 16

เอกสารแนบ 5

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทประจาปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดี
ตลอดมา อีกทัง้ อัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้มีอานาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี ้
ผู้สอบบัญชี

เลขที่ใบอนุ ญาต

ปี ที่สอบบัญชีให้บริษัท

นางสาวกมลเมตต์

กฤตยาเกียรณ์

10435

-

นางสุวิมล

กฤตยาเกียรณ์

2982

2561 - 2564

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 2565
750,000
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส
450,000
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2565
50,000
รวมเป็ นเงินทั้งสิน้
1,250,000
(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)

บาท
บาท
บาท
บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประเภทค่าบริการ

2560

2561

2562

2563

2564

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
650,000 700,000
720,000
720,000
720,000
- ค่าสอบบัญชีประจาปี
450,000
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 360,000 405,000 450,000 450,000
- ค่าตรวจสอบปฏิบตั ิตาม
50,000
50,000
50,000
50,000
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI 50,000
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)
1,060,000 1,155,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000
รวม (บาท)
หน้าที่ 17

2565
(ปี ที่เสนอ)
750,000
450,000
50,000
1,250,000

เอกสารแนบ 6

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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

หน้าที่ 18

เอกสารแนบ 6

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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 นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ ือหุน้ นับจานวนรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด หรื อ 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 ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็ นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเ ห็นของ
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผูถ้ ือหุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ มและ
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 ือหุ้นทัง้ หมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้ อยกว่าหนึ่ง ใน
สามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่
กาหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิ ใช่เป็ นการประชุม
เพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึน้ 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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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 มาประชุมและมี 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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เอกสารแนบ 7

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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
61 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
- ไม่มี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
66 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
วาระที่ 7 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
- ไม่มี -

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
76 ปี
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 : พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 8

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้ว ยการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ (E-AGM) ระบบ DAP e-Shareholder
Meeting 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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เอกสารแนบ 9

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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 นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้า ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่
1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือพึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล โดยจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 9 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 ับมอบฉันทะมีสิทธิ
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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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ
DAP e-Shareholder Meeting 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
ชือ่ กรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ....................................................................................................
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
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 นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือพึงจะเลื่อนไป
ในวัน 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 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย..............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปันผลประจาปี 2564
พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผล โดยจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
การแต่กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ : นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย..............เสียง
ไม่เห็นด้วย...............เสียง
งดออกเสียง...............เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชั ดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(.......................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(.......................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(........................................................................)
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

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

หน้าที่ 28

เอกสารแนบ 9

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ
DAP e-Shareholder Meeting 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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บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก้ ่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จดั ส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ และผู้รบั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จดั ส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและผูร้ บั มอบฉันทะที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
- หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- หนังสือเชิญประชุม ที่ได้รบั มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
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 เพื่อตรวจสอบเอกสารภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2565
โดยระบบ DAP e-Shareholder Meeting
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

ศึกษาขัน้ ตอนและวิธีการใช้งานระบบ Click หรือ Scan

ลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตน Click หรือ Scan

หมายเหตุ : การดาเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ
DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กาหนด และเพื่อประโยชน์ในการบริการแก่ผถู้ ือหุน้ ในการเข้าประชุ มผูถ้ ือหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั ความคุม้ ครองตามที่กฎหมายกาหนด
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