
 

 

 
ที่  2/2565 

 
    23  กุมภาพนัธ ์ 2565 
 

เร่ือง ก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 และจ่ายเงินปันผล 

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2565 เมือ่วนัพุธที่ 23 กุมภาพนัธ ์2565 
ไดม้ีมติดงัรายละเอียดต่อไปนี  ้

1. มีมติก าหนดวนัประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน
ระบบออนไลน ์ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นบริการของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที่ประชุมจึงมีมติก าหนดวาระการ
ประชุมดังนี ้

 
วาระที่ 1  คณะกรรมการรายงาน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ส าหรบัปี 2563 เมื่อวนัอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564  

วาระที่ 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัองัคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 

วาระที่ 3  คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน    

วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)    
  
2. มีมติก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 1/2565 และก าหนดรายชื่อ

ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการรบัเงนิปันผล ในวนัที่ 9 มีนาคม 2565 

3. มีมติจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ทั้งสิน้ในอตัรา 0.71 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 461.50 ลา้นบาท ทัง้นีบ้ริษัทฯ 
ไดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้เมื่อวนัที่ 8 ธันวาคม 2564 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวนเงิน 260 ลา้นบาท ดงันัน้
คณะกรรมการจึงมีมติที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอตัรา 0.31 บาทต่อหุน้ หรือ 201.50 ลา้นบาท โดยทัง้สิน้มาจากกิจการที่ไดร้บั
การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ ก าหนดจ่ายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทัง้นีสิ้ทธิในการรบัเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากตอ้งรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุน้ 



 

 

4. เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทจากบุคคลภายนอกที่ประชุมจึงมีมติ เลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยรายนามคณะกรรมการที่ออกตามวาระ มีดงัต่อไปนี ้  

         1.  นายวชัชระ      ชินเศรษฐวงศ ์
         2.  นายสรุเชษฐ์      ทรพัยส์าคร 
         3.  ดร.ถกล      นนัธิราภากร 

คณะกรรมการไดก้ลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 แลว้ เห็นสมควรใหเ้ลือกตั้งกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
5. มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2565 ดงันี ้

              1.  ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดใหญ่     840,000 บาท / ปี 
              2.  ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดย่อย     990,000 บาท / ปี 
              3.  ค่าบ าเหน็จกรรมการ     1,400,000 บาท / ปี 
                  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  3,230,000 บาท / ปี 
  หมายเหตุ  กรรมการชุดใหญ่ ไดแ้ก่ กรรมการบริษัท 
      กรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 
 

6. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีแห่ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

1. นางสาวกมลเมตต ์ กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน  10435 
2. นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน  2982 
3. นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน  7764 
4. นายวิโรจน์  สจัจธรรมนุกูล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน  5128 
โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงินของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนส าหรบัปี 2565 มีดงันี ้
-  ค่าบริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวนเงิน 720,000 บาท 
-  ค่าบริการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 160,000 บาท 
-  ค่าตรวจสอบการปฎิบติัตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2564 ฉบบัละ 50,000 บาท จ านวน 1 ฉบบั 

            รวมค่าบริการทัง้สิน้  1,250,000 บาท / ปี  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 

                  (นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ)์ 

                กรรมการผู้จดัการ 


