
 

 

 

บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2556 

วนัพธุท่ี 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเมจิก 1 ชัน้ 1 

เลขท่ี 99 ถนนวภิาวดีรังสติ แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................. .................................................................................. 

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายมงคล มงักรกนก  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
  3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
  4. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายมนสั หวงัธรรมนญู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายก าจร ช่ืนชจูิตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภารกิจ จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นายบญุน า บญุน าทรัพย์  กรรมการ 
  2. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ 
  3. นายพยนต์ ถาวรวงศ ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่ เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพญ็ศริิ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัดิ ์ เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นางเทวกิา ภู่ประเสริฐ  หวัหน้าสว่นบญัชี 

 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1. นางสริินารถ ค าบตุรด ี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 เจ้าหน้าท่ีกลา่วต้อนรับผู้ถือหุ้นและชีแ้จงให้ทราบถึงวธีิปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม  
การออกเสียงลงคะแนน 
1. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิม่ขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
 



 

 

 
1.2 ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการเป็นไปตามท่ี

ก าหนดนัน้ โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 
2. การออกเสียงเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบตัรลงคะแนนจะมี 4 สว่นดงันี ้ 
สว่นท่ี 1 - สีมว่ง ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 1, 3, 4  
สว่นท่ี 2 – สีเหลือง ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5  
สว่นท่ี 3 - สีชมพ ู ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6, 7  
สว่นท่ี 4 - สีขาว  ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนช่ือ, จ านวนหุ้น และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 
 ในการประชุมครัง้นี ้บริษัทได้จัดให้มี Inspector คือผู้สอบบญัชี เพ่ือท าหน้าท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้
ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ท่าน จ านวน 35,419,783 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 27.25 และรับมอบฉันทะ 28 ท่าน จ านวน 
42,092,546 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 32.38 รวมผู้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 41 ท่าน จ านวน 77,512,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.62 ซึ่งถือว่า
ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล  มงักรกนก ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม (ในระหว่างการ
ประชมุมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ท่าน จ านวน 52,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ 4 
ท่าน จ านวน 39,200 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 49 ท่าน จ านวน 77,603,529 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 59.70) 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 26 เมษายน 2555 
นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2555 เม่ือวนัพฤหสับดท่ีี 26 เมษายน 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่
บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2555 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 77,494,026 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 1 เห็นด้วย  

  
วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ ในปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณขายทัง้สิน้ 117,996 
ตนั คดิเป็นเงินทัง้สิน้ 1,945 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณขายจ านวน 104,113 ตนั คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 1,730 ล้านบาท
ราคาขายเฉล่ีย 16,487 บาท/ตนั ในปี 2555 และ 16,617 บาท/ตนั ในปี 2554 นอกจากนีบ้ริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้า 



 

 

 
สว่นภมูภิาคในปี 2555 จ านวน 19.17 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2554 ซึ่งมีจ านวน 16.37 ล้านบาท  

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 มีดงันี ้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิม่ขึน้จากปีก่อน คดิเป็นร้อยละ 12.45 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายท่ีเพิม่ขึน้ ในขณะท่ี 
    ราคาขายเฉล่ียลดลงเพียงเลก็น้อย 
2. บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการโรงไฟฟ้าให้ผลติไฟฟ้าได้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้ และสามารถขายไฟฟ้าสว่นเกิน 
    ให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูภิาคได้เพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง 
3. ราคาเย่ือและเศษกระดาษซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัลดลงจากปีก่อน 
4. ดอกเบีย้จ่ายลดลงอย่างตอ่เน่ือง ในปี 2555 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จ่าย จ านวน 3.87 ล้านบาท 
นายราชนัย์  ตนัตจิินดา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย กลา่ววา่ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้สงูท่ีสดุในรอบ 

3 ปีท่ีผ่านมา และจากรายงานประจ าปี 2555 ในเร่ืองปัจจัยความเส่ียงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่จ านวนน้อยราย ซึ่งกล่าวถึง
นโยบายการให้สว่นลดแก่ลกูค้ารายใหญ่ และความเส่ียงจากคู่แข่งซึ่งเป็นผู้น าตลาดในการตดัราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของ
บริษัทฯ จึงขอสอบถามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาระดบัอตัราการเตบิโตของรายได้วา่เป็นอย่างไร 

นายมงคล  มงักรกนก ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีความมัน่ใจในเร่ืองรายได้วา่จะมีการเตบิโตอย่างตอ่เน่ืองจากการท่ีมีผู้ ถือหุ้นใหญ่
เป็นลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ การแข่งขันในด้านราคามีแนวทางแก้ปัญหาโดยมีนโยบายลดต้นทุนการผลิตลง ใช้พลงังานและ
แรงงานน้อยลง ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ และคาดวา่จะดีขึน้อีกในปีตอ่ๆ ไป 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ผลิตสินค้าไม่พอต่อความต้องการของลกูค้า แต่ใน
ขณะเดียวกนั บริษัทฯ พยายามเพิม่ยอดขายอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นีเ้พ่ือรองรับการขยายก าลงัการผลติในอนาคต การมีลกูค้ารายใหญ่ซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือเป็นจดุแขง็ของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ สามารถมัน่ใจได้ว่า หากมีการลงทุนเคร่ืองจักรใหม่ซึ่งจะสามารถเพิ่ม
ผลผลิตได้กว่าเท่าตวั สินค้าท่ีผลิตเพิ่มขึน้จะมีตลาดรองรับท่ีแน่นอน หากบริษัทฯ ไม่มีพันธมิตรทางการค้าอาจส่งผลกระทบใน
อนาคตได้ 

นายมงคล  มงักรกนก  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีเคร่ืองผลิตกระดาษเพียง 1 เคร่ือง เม่ือเดินเต็มก าลงัการผลิต
แล้วยงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า หากเคร่ืองจกัรเกิดขดัข้องจะสง่ผลกระทบต่อการผลิตได้ การเพิ่มเคร่ืองจักรใหม่ท าให้
สามารถแยกสายการผลติได้อย่างชัดเจน การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ช่วยลดเวลาท่ีสญูเสียในการเปล่ียนเกรดสินค้าลงได้ 
และหากเคร่ืองใดเคร่ืองหนึ่งหยดุชะงกั สามารถใช้เคร่ืองท่ีเหลือผลติตอ่ได้ จึงท าให้การผลติยงัคงเดนิหน้าตอ่ไปได้ 

นายคฤทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงเงินลงทุนเคร่ืองจักรใหม่ว่ามาจากแหล่งใด และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ 
สามารถลดลงแขง่กบัผู้ผลติรายใหญ่ได้หรือไม ่  

นายมงคล  มงักรกนก ชีแ้จงวา่เร่ืองเงินลงทนุยงัไมส่ามารถชีแ้จงได้ในตอนนีเ้น่ืองจากโครงการยังไม่ได้รับการอนุมตัิ หากมี
การอนมุตัแิล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครัง้ ด้านต้นทนุการผลตินัน้ บริษัทฯ มีนโยบายในการลดต้นทนุการผลติลงอย่างตอ่เน่ือง 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงเพิ่มเติม ว่าการลงทุนเคร่ืองจักรใหม่นัน้ใช้เงินจ านวนมาก ดงันัน้หากจะให้คุ้มทุนได้เร็ว 
จะต้องผลิตและขายสินค้าได้จ านวนมาก ปัจจุบนัตลาดท่ีท าก าไรให้กับบริษัทฯ นัน้เป็นตลาดในประเทศ การส่งออกสินค้ายังไม่ดี
เท่าท่ีควร ปัจจบุนับริษัทฯ มีการขายสนิค้าในประเทศร้อยละ 95 และสง่ออกสนิค้าไปยงัตา่งประเทศร้อยละ 5 ดงันัน้เม่ือกิจการมีการ
ขยายก าลงัการผลติแตต่ลาดในประเทศไมส่ามารถรองรับสนิค้าได้เพียงพอ บริษัทฯ อาจต้องขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีการ
แขง่ขนัสงูมาก 
 ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 



 

 

 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2555 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2555 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบไมมี่เง่ือนไขและผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 ท่ีประชมุพจิารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี 2555 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 77,494,026 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 3 เห็นด้วย  

  
วาระท่ี 4 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิประจ าปี 2555 เป็นจ านวนเงิน 88,207,061.15 บาท 
คณะกรรมการได้ประชมุและมีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 โดย
จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท คดิเป็นเงินทัง้สิน้ 78 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้วหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 26 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 52 ล้านบาท จึงขอให้ท่ีประชมุลงมต ิ
 ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้จัดสรร
ก าไรและจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 77,494,026 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 4 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตัง้ใหม่ได้ ปัจจุบนักรรมการบริษัทมี
จ านวน 9 ท่าน ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ 

1. ดร.ชิน      ชินเศรษฐวงศ์      ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล      มงักรกนก      กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
3. นางรัตนา      สทุธิพงษ์ชยั      กรรมการ 
 

 ซึ่งในการประชมุคณะกรรมการท่ีผ่านมา มีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งใหมอี่กวาระหน่ึง 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้กรรมการ 



 

 

 
ทัง้ชดุ จ านวน 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 77,434,426 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง 58,100 เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 5 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

นายมงคล  มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรับปี 2556 ดงันี ้
  1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   ท่านละ   10,000 บาท/เดือน 
  4. บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ท่านละ 200,000 บาท/ปี 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,840,000 บาท  
 ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2556 ตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 77,490,826 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 3,200 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 6 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 7 พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2556 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือ
พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
ดงันี ้ 

1. นางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   3104 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   5599 
3. นายวสิทุธ์ิ  เพชรพาณิชกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   7309 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2556 

ดงันี ้
 -  คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นจ านวนเงิน 600,000 บาท  

     -  คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาส 110,000 บาท/ไตรมาส 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 930,000 บาท  
 



 

 

 
 ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท , ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลงานท่ีผ่านมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มีความเห็นวา่มีคณุภาพ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฎิบตัิหน้าท่ีได้เป็น
อย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2556 และก าหนดคา่ตอบแทนตามท่ีเสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

เห็นด้วย 77,490,826 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 3,200 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 7 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -ไมมี่-  
 
ปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 

      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชมุ 
                       (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 

 


