
 
 

 
 

ที ่ 11/2563 
 

   วนัท่ี 14  กรกฎาคม  2563 
 

เร่ือง มติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ด้วยที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนั
องัคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีมติดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1) รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 
โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 

เห็นด้วย 400,923,506 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.79 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง 847,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.21 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 

2) รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

3) อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
    

เห็นด้วย 401,771,006 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

  

4) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากก าไรประจ าปีของบริษัท รอบสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 ใน
อตัราหุ้นละ 0.67 บาท หรือทัง้สิน้ 435.50 ล้านบาท โดยก าหนดให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวนั
พฤหสับดีที่ 30เมษายน 2563 อตัราเงินปันผลระหวา่งกาลที่เสนอจ่ายคดิเป็นร้อยละ 50.46 ของก าไรสทุธิ 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

5) เลอืกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ชดุกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ โดยมคีะแนนเสยีง
ดงันี ้

      1.  ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 
เห็นด้วย 393,530,606 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.95 



 
 

 
 

ไมเ่ห็นด้วย 8,209,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.04 
งดออกเสยีง 31,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
      2.  นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ 

เห็นด้วย 393,530,606 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.95 
ไมเ่ห็นด้วย 8,209,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.04 
งดออกเสยีง 31,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
      3.  นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระ 

เห็นด้วย 393,114,006 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.85 
ไมเ่ห็นด้วย 8,625,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.15 
งดออกเสยีง 31,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
6) อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงันี ้

  - คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 

  - คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   ทา่นละ     10,000 บาท/เดือน 

  - คา่ตอบแทนกรรมการบริหาร  ทา่นละ      10,000 บาท/เดือน 

  - คา่ตอบแทนกรรมการสรรหาฯ  ทา่นละ         7,500 บาท/เดือน 

  - บ าเหน็จกรรมการ บริษัท   ทา่นละ              200,000 บาท/ปี 

     รวมเป็นเงินทัง้สิน้  3,230,000 บาท/ปี 
           โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 

เห็นด้วย 401,771,006 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

7) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี แหง่ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ดงันี ้
       1. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  2982 

       2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  5599 

       3. นายจมุพฎ  ไพรรัตนาการ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  7645 

     4. นายนพฤกษ์    พิษณวุงษ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7764 



 
 

 
 

     5. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  8125 

   โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และก าหนดคา่ตอบแทน 

    ส าหรับปี 2563 ดงันี ้

 -  คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563   720,000    บาท  

     -  คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส  450,000    บาท 

     -  คา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  

         ปี 2563 ฉบบัละ 50,000 บาท จ านวน  1 ฉบบั                   50,000   บาท 

              รวมเป็นเงินทัง้สิน้               1,220,000    บาท  
 

โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 401,739,806 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไมเ่ห็นด้วย 31,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.01 
งดออกเสยีง - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสยี - เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

 
8) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

- ไมม่ี - 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                                                                (นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์) 

                                                                          รองกรรมการผู้จดัการ 
 


