ที่ 2/2565
23 กุมภาพันธ์ 2565
เรื่อง

กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565 และจ่ายเงินปั นผล

เรียน กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2565 เมือ่ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ได้มีมติดงั รายละเอียดต่อไปนี ้
1. มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน
ระบบออนไลน์ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็ นบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมจึงมีมติกาหนดวาระการ
ประชุมดังนี ้
วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงาน การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2564
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจดั สรรกาไร และจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 และกาหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
2. มีมติกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ ที่ 1/2565 และกาหนดรายชื่อ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2565
3. มีมติจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2564 ทั้งสิน้ ในอัตรา 0.71 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 461.50 ล้านบาท ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ
ได้มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ เป็ นจานวนเงิน 260 ล้านบาท ดังนัน้
คณะกรรมการจึงมีมติที่จะจ่ายเงินปั นผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.31 บาทต่อหุน้ หรือ 201.50 ล้านบาท โดยทัง้ สิน้ มาจากกิจการที่ได้รบั
การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ กาหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทัง้ นีส้ ิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้

4. เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทจากบุคคลภายนอกที่ประชุมจึงมีมติ เลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยรายนามคณะกรรมการที่ออกตามวาระ มีดงั ต่อไปนี ้
1. นายวัชชระ
ชินเศรษฐวงศ์
2. นายสุรเชษฐ์
ทรัพย์สาคร
3. ดร.ถกล
นันธิราภากร
คณะกรรมการได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 แล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2565 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดใหญ่
840,000 บาท / ปี
2. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดย่อย
990,000 บาท / ปี
3. ค่าบาเหน็จกรรมการ
1,400,000 บาท / ปี
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,230,000 บาท / ปี
หมายเหตุ กรรมการชุดใหญ่ ได้แก่ กรรมการบริษัท
กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
ประจาปี 2565 ดังนี ้
1. นางสาวกมลเมตต์
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 10435
2. นางสุวิมล
กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2982
3. นายนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 7764
4. นายวิโรจน์
สัจจธรรมนุกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5128
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ
ค่าตอบแทนสาหรับปี 2565 มีดงั นี ้
- ค่าบริการสอบบัญชี ประจางวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็ นจานวนเงิน 720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 160,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2564 ฉบับละ 50,000 บาท จานวน 1 ฉบับ
รวมค่าบริการทัง้ สิน้ 1,250,000 บาท / ปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์)
กรรมการผู้จดั การ

