บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
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หนังสื อเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
วันอังคำรที่ 27 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.
ณ โรงแรมรำมำกำร์ เด้นส์ ห้ องแคนนำ เลขที่ 9/9 ถนนวิภำวดีรังสิต
แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 มีนาคม 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้กาหนดวันประชุม สามัญผู้ถือ
หุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 1
วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าว ได้จดั ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพื่อให้ผถู้ ือหุน้
ทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่
1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และข้อมูลสาคัญอื่นที่ปรากฏอยู่
ในรายงานประจาปี 2563 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี
2563
การลงมติ : วาระนีไ้ ม่ตอ้ งลงมติ เนื่องจากเป็ นการนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบเท่านัน้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2
วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินสาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
แล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมครัง้ นี ้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2563 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หน้าที่ 1

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 3
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการ : มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
อนุมัติให้จัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2563 ทั้งสิน้ ในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็ นจานวนเงิน 520 ล้านบาท
อัตราเงินปั นผลที่เสนอจ่ายคิดเป็ นร้อยละ 51.41 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายบริษัท โดยจานวนดังกล่าวมาจาก
กาไรสุทธิและกาไรสะสมของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
แล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.41 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 266.50 ล้านบาท ดังนัน้ คณะกรรมการจึง มี มติ
ที่จะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.39 บาทต่อหุน้ หรือ 253.50 ล้านบาท กาหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ และผู้รบั มอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 4 (ก)
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุ กครัง้
ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองให้ใช้วิธีจบั สลาก และคราว
ต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตาแหน่งไปตามวาระนัน้ มี สิทธิ
ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด (จานวน 7
ท่าน) ดังนั้นในการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี ครั้งนี ้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3
ท่านดังนี ้
• นายมงคล

มังกรกนก

กรรมการผูจ้ ดั การ

• นายบุญนา

บุญนาทรัพย์

กรรมการบริษัท

• นายกาจร

ชื่นชูจิตต์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการระหว่าง 1 ธันวาคม 2563
ถึง 31 มกราคม 2564 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่ง ไม่รวมกรรมการผู้มีส่ว นได้เสี ย ได้กลั่น กรอง
และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
มีพืน้ ฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ง ใสและปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการที่ผ่านมาได้เป็ นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้ เลือกตัง้ บุคคลทัง้ 3 ข้างต้นเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
หน้าที่ 2

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 5
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กาหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัท
ในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจจะกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือกาหนดเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนด
ไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับเบีย้
เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณาผล
การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการและอัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี
2564 ดังนี ้
หน่วย : บาท
รายละเอียดค่าตอบแทน
จานวนกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบาเหน็จรายปี
ค่าตอบแทนกรรมการ
7
10,000
200,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
3
10,000
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
3
10,000
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
3
7,500
รวม
3,230,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่ม-ี
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่ านมติอนุมัติด้ว ยคะแนนเสียงไม่น้อ ยกว่า สองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นและผู ้รับมอบฉันทะซึ่ง มาประชุ มและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 6
วั ต ถุ ประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจากั ด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120
บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี จะแต่ง ตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิ มอี กก็ ได้ ” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีตอ้ งไม่ เ ป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”
ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี
ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ดังนี ้
1. นางสุวิมล
2. นายนพฤกษ์
3. นายวิโรจน์

กฤตยาเกียรณ์
พิษณุวงษ์
สัจจธรรมนุกูล
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เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982
เลขทะเบียนผูส้ อบ 7764
เลขทะเบียนผูส้ อบ 5128

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้กระทาการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 และ
กาหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทั้งนีผ้ ู้สอบบัญชี ตามรายชื่ อที่เ สนอมาไม่ มี ความสัม พัน ธ์ห รื อ ส่ว นได้เ สี ย กั บ
บริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็มิได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อ ย่ าง
ใด
การลงมติ : วาระนีต้ อ้ งผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี ้ บริษัท ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 (Record Date) ในวัน อัง คารที่ 9
มีนาคม 2564
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ความรวดเร็วและแม่นยาในการดาเนินการในการประชุ มครัง้ นีท้ างบริษัท จึงได้นา
ระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณาศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)
จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษั ท เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้า ร่ ว มประชุม และลงมติแ ทน ขอได้โปรดนาหนัง สื อมอบฉั นทะที่ แนบมานี ้พ ร้อ ม
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
(นายมงคล มังกรกนก)
กรรมการ
เอกสารแนบ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2563
ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
ประวัติการจ่ายเงินปั นผล (ปี 2554 – ปั จจุบนั )
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รบั การเลือกตัง้ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
รายนามผูส้ อบบัญชีและรายละเอียดค่าตอบแทน
ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
แผนที่สถานที่จดั ประชุม โรงแรม รามาการ์เด้นส์
ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564
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