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หนา้ที่ 1 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัที่ 21 มิถนุายน 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 
 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 4/2564 เม่ือวนัศุกรท่ี์ 11 มิถุนายน 2564 ไดมี้มติใหก้ าหนดวันประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพ่ือพิจารณาเร่ือง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัองัคารท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 1 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล :  รายงานการประชุมดงักล่าว ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง

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

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 
1/2563 เม่ือวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ไดมี้การบันทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และขอ้มลูส าคญัอื่นที่ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2563 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 
2563 

 การลงมติ  :  วาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติ เนื่องจากเป็นการน าเสนอใหผู้ถ้ือหุน้รบัทราบเท่านัน้ 
 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา    :   ดเูอกสารแนบ 2 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  งบการเงินส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ ดงัปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนญุาต ซึง่บริษัทไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญ
ประชุมครัง้นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 ซึ่งไดผ่้าน
การตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 

http://www.unitedpaper.co.th/


 
 
 
 
 

หนา้ที่ 2 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 3 (ก), (ข) 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :   ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีทกุครัง้ 

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

• นายมงคล      มงักรกนก  กรรมการผูจ้ดัการ 

• นายบุญน า      บุญน าทรพัย ์  กรรมการบริษัท 

• นายก าจร      ชื่นชูจิตต ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 
ถึง 31 มกราคม 2564 แต่ไม่ไดร้บัการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดก้ลั่นกรอง
และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั แลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผูท้รงคณุวุฒิ 
มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการที่ผ่านมาไดเ้ป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตัง้บุคคลทั้ง 3 ขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการอิสระนัน้ จะสามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระ และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 4 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 ไดก้ าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท

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

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการไดก้ลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั โดยพิจารณาผล
การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการและอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท แลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2564 ดงันี ้

 
                                                                                                                                          



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 3 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

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

 
 วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา     :   ดเูอกสารแนบ 5 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 120 

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

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดก้ลั่นกรองและ

พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี แห่ง บริษัท สอบบญัชี 

ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ดงันี ้

1. นางสวิุมล  กฤตยาเกียรณ ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 
2. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 7764 
3. นายวิโรจน ์  สจัจธรรมนกุูล เลขทะเบียนผูส้อบ 5128 

 
โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูก้ระท าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัทได ้เป็นผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564 และ
ก าหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับ
บริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือเกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว ตลอดจนบริษัทก็มิไดก้ารลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่าง
ใด 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 4 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ทั้งนี ้บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ในวัน
ศุกรท์ี่ 25 มิถุนายน 2564  

 
 ทั้งนี ้เพ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนเขา้ร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ใหผู้ถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไปจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. และผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

สามารถเขา้สู่ระบบ (Long-in) IR PLUS  AGM เพ่ือเขา้รว่มประชุมไดใ้นวนัที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป 

  

 ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(EAGM) ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการ

เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณียส่์งมายงับริษัทตามที่อยู่ดงันี ้

  เลขานกุารบริษัท 

  บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา   

แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

บริษัทขอก าหนดใหห้นงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดร้บัทางไปรษณียใ์นวนัที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นวนัสดุทา้ยที่จะมีสิทธิเขา้รว่มประชุม 

  

ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้มีขอ้ซกัถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น ขอความรว่มมือผูถ้ือหุน้ส่งค าถามหรือความคิดเห็นล่วงหนา้  

(ถา้มี) มายงับริษัทผ่านช่องทางดงันี ้

1. ส่งพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ  

2. แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสต์าม QR code ดา้นล่างจดหมายฉบบันี ้

3. ส่งทางโทรสารหมายเลข 02-910-2709 

บริษัทจะบนัทึกค าถามและค าตอบที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมในรายงานการประชุมฯ และเผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทต่อไป โดยบริษัท

ขอสงวนสิทธิในการคดักรองค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมตามความเหมาะสม 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 
 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                     (นายมงคล   มงักรกนก) 
                   กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

หนา้ที่ 5 
 

หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
2. ขอ้มลูส าคญัทางการเงิน 
3. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4 

(ก) ขอ้มลูเกี่ยวกบักรรมการที่เสนอใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ข) ขอ้บงัคบับริษัทหมวดว่าดว้ยคณะกรรมการ 

4. ขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการ 
5. รายนามผูส้อบบญัชีและรายละเอียดค่าตอบแทน 
6. ขอ้บงัคบัของบริษัท ที่เกี่ยวขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัท เสนอเพ่ือรบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุน้ 
8. หนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานแสดงสิทธิเขา้รว่มประชุม 
9. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564   

 

 

 

 

     

หนงัสือเชิญประชุม                 เอกสารประกอบการประชุม       รายงานประจ าปี    แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส ์

 

 

 

 


