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วนัที่ 23 มีนาคม 2563 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
 
เรียน ท่านผูถ้ือหุน้ บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 
 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัศกุรท่ี์ 21 กุมภาพนัธ ์ 2563 ไดมี้มติใหก้ าหนดวัน
ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 ในวันพฤหสับดท่ีี 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น หอ้งแมจิก ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้
 
 วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 25 
เมษายน 2562 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 1 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล :  รายงานการประชุมดงักล่าว ไดจ้ัดส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทั้งเผยแพรไ่วบ้นเว็บไซดข์องบริษัท 
(www.unitedpaper.co.th) เพ่ือใหผู้ถ้ือหุน้ทราบและสามารถตรวจสอบความถกูตอ้ง 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ือ
หุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน 2562 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้ง 
จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และข้อมูล
ส าคญัอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัท ในรอบปี 2562 

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

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ ดงัปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ซึ่ง
บริษัทไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้

http://www.unitedpaper.co.th/
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ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
2562 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีและผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

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

สทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีความจ าเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล
อย่างต่อเนื่อง 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :   เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายปันผล
ประจ าปี 2562 โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ใน
อตัราหุน้ละ 0.67 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 435.50 ลา้นบาท โดยทัง้สิน้มาจากกิจการที่ไดร้บัการส่งเสริมการ
ลงทุน ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นรอ้ยละ 
50.46 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 4 (ก) 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :   ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้

ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองใหใ้ชวิ้ธีจบัสลาก และคราวต่อ ๆ ไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งพน้จากต าแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ใหม่ได ้
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับของบริษัท ซึ่งก าหนดใหก้รรมการตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด (จ านวน 7 ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ ้นประจ าปีครัง้นี ้ จึงมี
กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่านดงันี ้

• ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ ์  ประธานกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

• นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

• นายสรุเชษฐ์  ทรพัยส์าคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2563 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 3 
 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงไดร้่วมกันพิจารณาแลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออก
จากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผูท้รงคณุวฒุิ มีพืน้ฐานและความเชี่ยวชาญ ทัง้เป็นผูมี้คณุธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการท างานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้ เป็นอย่างดี จึง
เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ขา้งตน้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หน่ึง 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา  :  ดเูอกสารแนบ 5 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18 ไดก้ าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จโบนัสหรือผลประโยชนต์อบแทน
ในลักษณะอื่นใด ตามขอ้บังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจจะก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือก าหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนด 
ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้
กรรมการมีสิทธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนมุัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2563 ดงันี ้

หน่วย : บาท 

รายละเอียดค่าตอบแทน 
จ านวน
กรรมการ 

ค่าตอบแทนราย
เดือน 

ค่าบ าเหน็จราย
ปี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 7 10,000 200,000 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 3 10,000 ✓ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 3 10,000 ✓ 
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

3 7,500 ✓ 

รวม 3,230,000 
สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ -ไม่มี- 
 
การลงมติ  :  วาระนี้ตอ้งผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 

  ข้อมูลประกอบการพิจารณา     :   ดเูอกสารแนบ 6 
 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และที่แกไ้ขเพ่ิมเติม 

มาตรา 120 บญัญัติว่า “ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงิน
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ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ” และ
มาตรา 121 บญัญัติว่า “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ที่ใด 
ๆ ของบริษัท” 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  :  ดว้ยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัทไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้ จึงเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

แห่ง บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั ดงันี  ้

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

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูก้ระท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได ้ เป็นผูส้อบบัญชี
ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทัง้นีผู้ส้อบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 
ตลอดจนบริษัทก็มิไดก้ารลงทนุในบริษัทย่อยแต่อย่างใด 
การลงมติ  :  วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
ทัง้นี ้บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
และก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทั้งนีสิ้ทธิ
ในการรบัเงินปันผลยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ 

 

 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ เพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย าในการด าเนินการในการประชุมครัง้นี ้

ทางบริษัท จึงไดน้ าระบบ Barcode มาใชใ้นการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณา

ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 11) 

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเขา้ร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านตอ้งการมอบ

ฉันทะใหก้รรมการอิสระท่ีบริษัท เสนอ (ดเูอกสารแนบ 8) หรือผูอ้ื่นเพ่ือเขา้รว่มประชุมและลงมติแทน ขอไดโ้ปรดน าหนงัสือ

มอบฉันทะท่ีแนบมานีพ้รอ้มหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนก่อน

เร่ิมการประชุม 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

                     (นายมงคล   มงักรกนก) 
                   กรรมการ 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที่ 1/2563 
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 

หนา้ท่ี 5 
 

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

(ก) ขอ้มลูเกี่ยวกบักรรมการที่เสนอใหไ้ดร้บัการเลือกตัง้แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(ข) ขอ้บงัคบับริษัทหมวดว่าดว้ยคณะกรรมการ 

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

 
 


