
 

 

 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2557 

วนัองัคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องทิวลปิ ชัน้ 1 

เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสติ หลกัสี ่กรุงเทพมหานคร 10210 

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

 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 ช่ืนชจิูตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ, ป่วย จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นายบญุน า บญุน าทรัพย์  กรรมการ     (ติดภารกิจ) 
  2. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ     (ป่วย) 
  3. นายพยนต์ ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ป่วย) 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัดิ์ เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นางเทวิกา ภูป่ระเสริฐ  หวัหน้าสว่นบญัชี 

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

  1. นางสริินารถ ค าบตุรดี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 เจ้าหน้าที่กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและชีแ้จงให้ทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ  
การออกเสยีงลงคะแนน 
1. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 
 



 

 

 
1.2 ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการเป็นไปตามที่

ก าหนดนัน้ โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 
2. การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ผู้ ถือหุ้น ซึง่บตัรลงคะแนนจะมี 4 สว่นดงันี ้ 
สว่นท่ี 1 - สเีขียว ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 1, 3, 4  
สว่นท่ี 2 - สชีมพ ู ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 5  
สว่นท่ี 3 - สฟ้ีา ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระท่ี 6, 7  
สว่นท่ี 4 - สขีาว  ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)  

และขอให้ผู้ ถือหุ้นเขียนช่ือ, จ านวนหุ้น และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 
 

เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 
ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกลา่วเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน จ านวน 183,911,305 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 28.29 และรับมอบฉันทะ 19 ท่าน จ านวน 
196,802,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.28 รวมผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 37 ท่าน จ านวน 380,713,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.57 ซึ่งถือ
วา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล  มงักรกนก ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม (ในระหว่างการ
ประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 1 ท่าน จ านวน 30,000 หุ้น และรับมอบฉนัทะ 1 
ทา่น จ านวน 11,000 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 39 ทา่น จ านวน 380,754,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.58) 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 
นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ที่ประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 380,682,535 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 40,000 เสยีง 
สรุปมติวาระท่ี 1 เหน็ด้วย  

  
วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ ในปี 2556 บริษัทฯ ขายสินค้าได้จ านวน 127,140 
ตนั เมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่ขายสนิค้าได้จ านวน 117,996 ตนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อคิดเป็นมลูคา่การขายแล้ว ในปี 2556 มีมลูคา่ขาย
สินค้าคิดเป็นเงินทัง้สิน้ 2,021 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2555 ที่มีมลูค่าขายสินค้าทัง้สิน้คิดเป็น 1,945 ล้านบาท ราคาขายสินค้า
เฉลีย่ในปี 2556 คิดเป็น 15,892 บาท/ตนั ในขณะท่ีราคาขายสนิค้าเฉลีย่ในปี 2555 คิดเป็น 16,487 บาท/ตนั 

 



 

 

 
สินค้าของบริษัทฯ มี 2 ประเภท คือ กระดาษท าผิวกลอ่งและกระดาษท าลอนลกูฟูก ในปี 2556 ตลาดมีความต้องการ

กระดาษท าลอนลกูฟกูคอ่นข้างสงู แตร่าคาขายกระดาษท าลอนลกูฟกูต ่ากวา่กระดาษท าผิวกลอ่ง จึงท าให้ราคาขายเฉลีย่ในปี 2556 
ลดลง 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าสว่นภมูิภาคในปี 2556 จ านวน 18.71 ล้านบาท ปี 2555 จ านวน 19.17 
ล้านบาท ปัจจบุนับริษัทฯ ผลติไฟฟ้าได้เต็มก าลงัการผลติแล้ว  

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 มีดงันี ้
1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขีน้จากปีก่อน ร้อยละ 4 โดยบริษัทฯ ขายสินค้าได้ปริมาณเพิ่มขึน้ ในขณะที่

ราคาขายเฉลีย่ลดลง 
2. บริษัทฯ ได้ท าการปรับปรุงประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2555 จนถึงปัจจบุนัท าให้บริษัทฯ สามารถ

ผลติสนิค้าได้เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
3. ราคาเยื่อและเศษกระดาษซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัลดลงจากปีก่อน 
4. ราคาถ่านหินซึง่เป็นต้นทนุหลกัของพลงังานลดลงจากปีก่อน 
5. บริษัทฯ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงานโดยสามารถลดปริมาณการใช้ถ่านหินลงได้ จึงท าให้

ต้นทนุผลติไฟฟ้าลดลง 
นายสเุวชช์  อองละออ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองราคาขายเฉลีย่ที่ลดลงว่าแนวโน้มของธุรกิจในปี 2557 จะเป็นอยา่งไร 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่ราคาขายที่ลดลงเป็นไปตามสภาวะของตลาด เมื่อราคาขายสนิค้าลดลง ต้นทนุสินค้าก็

ลดลงด้วย ในปีที่ผา่นมา กระดาษท าผิวกลอ่งมีการแข่งขนัสงูกว่ากระดาษท าลอนลกูฟูก เนื่องด้วยราคาขายที่สงูกว่า ปกติการผลิต
กลอ่งกระดาษของลกูค้าจะมีการใช้กระดาษท าลอนลกูฟูกในสดัสว่นที่มากกว่ากระดาษท าผิวกลอ่ง อีกทัง้ปัจจุบนั บริษัทฯ มีก าลงั
การผลิตประมาณ 1 แสนตนั/ปี แต่บริษัทฯ มียอดขาย 127,140 ตนั ซึ่งสว่นต่างนัน้เป็นการสัง่ซือ้สินค้าจากผู้ผลิตรายอื่น เพื่อขาย
ให้กบัลกูค้าของบริษัทฯ ทัง้นีเ้พื่อสามารถเพิ่มยอดขาย รักษาลกูค้า และบริษัทฯ ยงัมีเวลาในการผลิตกระดาษท าผิวกลอ่งได้มากขึน้
ด้วย 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงยอดขายกระดาษวา่มีเป็นฤดกูาลหรือไม ่ช่วงที่ขายดีที่สดุอยูใ่นช่วงไหน 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่ช่วงที่ขายได้น้อยคือช่วงหน้าฝน แตส่ าหรับบริษัทฯ แล้วสามารถขายได้ตลอดเนื่องจาก

ก าลงัการผลติไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า 
นายคฤทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ สอบถามวา่ถ้าบริษัทฯ ยงัคงผลติสนิค้าได้ไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ในอนาคตลกูค้า

จะเปลีย่นไปซือ้กบัผู้ขายรายอื่นหรือไม่ 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่าปัจจุบนัมีวิธีการแก้ไขปัญหาระยะสัน้โดยการซือ้มาขายไปส าหรับกระดาษท าลอน

ลกูฟูก สว่นในระยะยาวมีโครงการขยายก าลงัการผลิต ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนการขออนมุตัิการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ใน
ขณะเดียวกนัมีการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีประสทิธิภาพดีขึน้และผลติสินค้าได้เพิ่มขึน้ 
 ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2556 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 



 

 

 
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ งบการเงิน
ประจ าปี 2556 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 380,682,535 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 40,000 เสยีง 
สรุปมติวาระท่ี 3 เห็นด้วย  

  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิประจ าปี 2556 เป็นจ านวนเงิน 215.53 ล้านบาท 
คณะกรรมการได้ประชมุและมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 โดย
จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 130 ล้านบาท ซึง่ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 52 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2556 คงเหลอืจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท รวม
เป็นเงินทัง้สิน้ 78 ล้านบาท 
 ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้จดัสรร
ก าไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 380,682,535 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 40,000 เสยีง 
สรุปมติวาระท่ี 4 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

นายมงคล  มงักรกนก ชีแ้จงวา่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแตล่ะปี กรรมการจะต้องออกตามวาระ
จ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึง่ออกตามวาระอาจได้รับการเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ ปัจจบุนักรรมการบริษัทมีจ านวน 9 
ทา่น ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รวม 3 ทา่น คือ 

1. นายบญุน า      บญุน าทรัพย์       
2. นายสรุเชษฐ์    ทรัพย์สาคร       
3. นายวชัชระ      ชินเศรษฐวงศ์       

 ซึง่ในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระหนึง่ 

ที่ประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนให้เลอืกตัง้กรรมการ 
ทัง้ชดุ จ านวน 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี  ้ 
 
 



 

 

 
เห็นด้วย 380,682,535 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 40,000 เสยีง 
สรุปมติวาระท่ี 5 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 

นายมงคล  มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรับปี 2557 ดงันี ้
  1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร   ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  4. บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ทา่นละ 200,000 บาท/ปี 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,840,000 บาท/ปี  
 ที่ประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2557 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 380,671,535 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 51,000 เสยีง 
สรุปมติวาระท่ี 6 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 
ดงันี ้ 

1. นางวิไลรัตน์  โรจน์นครินทร์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   3104 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   5599 
3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   8125 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2557 

ดงันี ้
 -  คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงิน 600,000  บาท  

     -  คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 110,000 x 3 ไตรมาส  330,000  บาท 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้     930,000  บาท  
 



 

 

 
 ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท , ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มีความเห็นวา่มีคณุภาพ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็น
อยา่งดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2557 

ที่ประชมุพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2557 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 380,671,535 เสยีง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสยีง 
งดออกเสยีง 51,000 เสยีง 
สรุปมติวาระท่ี 7 เห็นด้วย  

 
 นายปราโมทย์  เรืองทรัพย์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการที่สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จดัท าโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตนัน้ บริษัทฯ มีความสนใจที่
จะเข้าร่วมโครงการหรือไมอ่ยา่งไร 
 นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร กลา่วว่าได้ชีแ้จงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตัง้แต่เร่ิมเข้าตลาด
หลกัทรัพย์วา่ จะยดึมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ บรรษัทภิบาล และร่วมตอ่ต้านสิง่ที่ไมถ่กูต้อง และจากการได้ร่วมท างานกบักรรมการ
และผู้บริหารทา่นอื่น ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ในเร่ืองนีอ้ยา่งชดัเจน 
 นายสเุวชช์  อองละออ สอบถามวา่เป็นไปได้หรือไมถ้่าเราจะซือ้ไฟฟ้าจากแหลง่ผลติอื่น 
 นายมงคล  มงักรกนก ชีแ้จงวา่การซือ้ไฟฟ้าจากภายนอกท าได้แต่ท าให้ต้นทนุในการผลิตสงูและไม่คุ้มกบัการขยายก าลงั
การผลติ 

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 -ไมม่ี-  
 
ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 

 

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

 


