
 

 

 

บริษัท ยไูนเตด็ เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2558 

วนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องทิวลปิ ชัน้ 1 

เลขท่ี 9/9 ถนนวภิาวดีรังสิต หลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

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

 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 

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

กรรมการบริษัทไม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภารกิจ จ านวน 2 ท่าน คือ 

  1. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ      
  2. 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. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

 ผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1. นางสริินารถ  ค าบตุรดี  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 - สีเขียว ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 5  
สว่นท่ี 3 - สีชมพ ู ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 6, 7  
สว่นท่ี 4 - สีฟ้า ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนช่ือ, จ านวนหุ้น และลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน 
 

เร่ิมประชมุเวลา 10.30 น. 
ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

วา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 24 ท่าน จ านวน 253,731,600 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 39.04 และรับมอบฉันทะ 24 ท่าน จ านวน 
158,436,517 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 24.37 รวมผู้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 48 ท่าน จ านวน 412,168,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.41 ซึ่งถือ
วา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล  มงักรกนก ท าหน้าท่ีด าเนินการประชุม (ในระหว่างการ
ประชมุมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่เตมิ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 10 ท่าน จ านวน 493,400 หุ้น และรับมอบฉันทะ 3 
ท่าน จ านวน 32,600 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 61 ท่าน จ านวน 412,694,117 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 63.49) 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 
นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2557 เม่ือวนัองัคารท่ี 22 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2557 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 412,583,317 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 10,000 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 1 เห็นด้วย  

  



 

 

 
วาระท่ี 2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ ในปี 2557 บริษัทฯ ขายสินค้าได้จ านวน 127,292 
ตนั เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีขายสนิค้าได้จ านวน 127,140 ตนั เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในปี 2557 มีมลูค่าขายสินค้าคิดเป็นเงินทัง้สิน้ 2,012 
ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีมีมลูค่าขายสินค้าทัง้สิน้คิดเป็น 2,021 ล้านบาท สาเหตท่ีุปริมาณการขายเพิ่มขึน้แต่ยอดขาย
น้อยลง เน่ืองจากราคาขายกระดาษต่อตนัลดลงเล็กน้อย โดยราคาขายสินค้าเฉล่ียในปี 2557 คิดเป็น 15,809 บาท/ตนั ในขณะท่ี
ราคาขายสนิค้าเฉล่ียในปี 2556 คดิเป็น 15,892 บาท/ตนั รายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2557 มลูค่า 16.40 ล้านบาท ปี 2556 มีมลูค่า
การขายไฟฟ้า 18.71 ล้านบาท ผลการด าเนินงานโดยรวมใกล้เคียงกับปี 2556 กล่าวคือ ปี 2557 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 199.41 ล้าน
บาท เม่ือเทียบกบัปี 2556 ท่ีมีก าไรสทุธ ิ215.53 ล้านบาท ลดลงจ านวน 16.12 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.48 

ผลการด าเนินงานแบง่ออกได้เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงคร่ึงปีแรกและช่วงคร่ึงปีหลงั ดงันี ้
ช่วงคร่ึงปีแรก 
ด้านการขาย : ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถขายสนิค้าได้มากกวา่ปี 2556 เพียงเลก็น้อย ในขณะท่ีราคาขายลดลงไมม่ากนกั

จึงท าให้ยอดขายไม่แตกตา่งกนั 
ด้านการผลติ : สืบเน่ืองมาจากการปรับปรุงเคร่ืองจกัรอย่างตอ่เน่ืองจากปลายปี 2556 จนถึงช่วงต้นปี 2557 ท าให้บริษัทฯ

สามารถผลติสนิค้าได้เตม็ก าลงัการผลติและมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง จึงสง่ผลให้ต้นทนุการผลิตสนิค้าลดลง 
ด้วยเหตผุลดงักลา่วจึงท าให้ผลการด าเนินงานในช่วงคร่ึงปีแรกบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 120.11 ล้านบาท มากกวา่ช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน ท่ีมีก าไรสทุธ ิ104.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 16.11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 15.49 
ช่วงคร่ึงปีหลัง 
ด้านการขาย : จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมหดตวัในช่วงคร่ึงปีหลงัสง่ผลให้ยอดขายรวมลดลงจากช่วงคร่ึงปีแรก คดิเป็นร้อย

ละ 5.05 และเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ยอดขายรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.83 ราคาขายมีการปรับตวัลดลง 
ด้านต้นทนุ : ราคาเศษกระดาษในช่วงคร่ึงปีหลงัปรับตวัสงูขึน้อย่างตอ่เน่ือง เม่ือเทียบกบัช่วงคร่ึงปีแรกราคาเศษกระดาษ

ปรับตวัสงูขึน้ประมาณร้อยละ 15 - 20 จึงสง่ผลให้ต้นทุนการผลติเพิม่สงูขึน้ 
ผลการด าเนนิงานในช่วงคร่ึงปีหลงับริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 79.30 ล้านบาท น้อยกวา่ช่วงเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 32.22 ล้าน

บาทคดิเป็นร้อยละ 28.89 
สรุปโดยรวม 
ในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายสินค้ารวมทัง้สิน้ 2,012.31 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2556 ท่ีมียอดขายสินค้า

ทัง้สิน้ 2,020.51 ล้านบาท ลดลง 8.20 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.41 ถึงแม้วา่ราคาเศษกระดาษซึ่งเป็นวตัถดุบิหลกัของบริษัทฯ จะมี
การขึน้ราคาอย่างตอ่เน่ืองมาตัง้แตช่่วงกลางปี 2556 และตอ่เน่ืองจนถึงปลายปี 2557 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสงูขึน้แต่ด้วยการ
ผลิตท่ีเต็มก าลังการผลิตในช่วงต้นปีท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตโดยรวมเม่ือเทียบกับปี 2556 จึงแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิทัง้สิน้ 199.41 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2556 ท่ีมีผลก าไรสทุธิ 215.53 ล้านบาท 
ลดลงจ านวน 16.12 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 7.48 

นายสริุยพงศ์  วฒันาศกัดิ ์ผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2557 ท่ีลดลงเน่ืองมาจากสาเหตใุด 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่ในปี 2557 มีการหยดุซ่อม Boiler และ Generator ของโรงไฟฟ้า จึงท าให้ผลิตไฟฟ้าได้

น้อยและท าให้ยอดขายไฟฟ้าน้อยลง 
 
 



 

 

 
นายนรา  ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ปัจจบุนัต้นทุนกระดาษมีราคาสงูขึน้ ในขณะ

ท่ีราคาขายเฉล่ียต ่าลง ท าให้รายได้น้อยลงจะมีนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างไร และจากการท่ียอดขายทรงตวัเม่ือเทียบกับปีก่อน 
ในอนาคตจะมีการพฒันายอดขายให้เพิม่ขึน้ได้อย่างไร 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่ช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาตลาดไมผ่นัผวนมากนกั แตเ่น่ืองจากสดัสว่นการขาย บริษัทมีการขาย
กระดาษท าลอนลกูฟกู (Corrugating Medium) ปริมาณมากกว่ากระดาษท าผิวกระดาษ (Kraft liner board) ซึ่งราคาขายกระดาษ
ท าลอนลกูฟกูต ่ากว่ากระดาษท าผิวกระดาษ ท าให้ราคาขายเฉล่ีย/ตนัลดลง ในเร่ืองของการพฒันายอดขาย ปัจจุบนับริษัทฯ ผลิต
สนิค้าเตม็ก าลงัการผลติซึ่งยงัไมเ่พียงพอตอ่ความต้องการของลกูค้า ดงันัน้บริษัทได้พจิารณาลงทุนซือ้เคร่ืองจักรผลิตกระดาษเคร่ือง
ท่ี 2 ซึ่งปัจจบุนัมีการสัง่ซือ้ไปแล้วและบางสว่นเร่ิมทยอยตดิตัง้แล้ว คาดวา่ปลายไตรมาส 2 ของปี 2559 จะเร่ิมทดลองเดินเคร่ืองจักร
ได้ โดยจะเพิม่ก าลงัการผลติจาก 300 ตนั/วนั เป็น 500 ตนั/วนั  
 ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปี 2557 
 นายมงคล  มงักรกนก ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2557 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 ท่ีประชมุพจิารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 412,533,317 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 10,000 เสียง 
งดออกเสียง 50,000 เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 3 เห็นด้วย  

วาระท่ี 4 พจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธปิระจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 199.41 ล้านบาท 
คณะกรรมการได้ประชมุและมีมตใิห้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพจิารณาอนมุตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 โดย
จ่ายจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คดิเป็นเงินทัง้สิน้ 130 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 65 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 65 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2558  
 ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิให้จัดสรร
ก าไรและจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 412,593,317 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย - เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 4 เห็นด้วย  

 



 

 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงวา่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตาม
วาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพจิารณาเลือกกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีก
ครัง้หนึ่งได้ ปัจจบุนักรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รวม 
3 ท่าน คือ 

1. นายพยนต์      ถาวรวงศ ์       
2. นายมนสั        หวงัธรรมนญู       
3. นายก าจร      ช่ืนชจูิตต์       

 ซึ่งในการประชมุคณะกรรมการท่ีผ่านมา มีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งใหมอี่กวาระหน่ึง 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้กรรมการ 
ทัง้ชดุ จ านวน 3 ท่านกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นด้วย 412,583,317 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 10,000 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 5 เห็นด้วย  

 
วาระท่ี 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 

นายมงคล  มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการ ส าหรับปี 2558 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/ปี  
 ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 

เห็นด้วย 412,583,317 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 10,000 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 6 เห็นด้วย  

 
 



 

 

 
วาระท่ี 7 พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือ
พจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เพ่ือพจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
ดงันี ้ 

1. นางวไิลรัตน์  โรจน์นครินทร์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   3104 
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   5599 
3. นางสาวสภุาภรณ์ มัง่จิตร     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน   8125 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

ดงันี ้
 -  คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 600,000  บาท  

     -  คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 x 3 ไตรมาส  360,000  บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้     960,000  บาท  
 

 ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท , ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้ นใหญ่ หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาผลงานท่ีผ่านมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มีความเห็นวา่มีคณุภาพ มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีรวมถึงปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็น
อย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่านเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 

 นายสริุยพงศ์  วฒันาศกัดิ ์สอบถามถึงคา่บริการท่ีเพิม่ขึน้วา่มีความเหมาะสมหรือไม่เน่ืองจากลกัษณะงานเหมือนเดิมและ
ปริมาณงานเท่าเดมิ 

 นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร ชีแ้จงวา่คา่บริการสอบทานงบการเงินไมมี่การขึน้ราคามาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ประกอบกับค่าครอง
ชีพเพิม่ขึน้และคา่บริการท่ีเพิม่ขึน้ไม่สงูมากนกั 

ท่ีประชมุพจิารณาและลงมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2558 และก าหนดคา่ตอบแทนตามท่ีเสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

 

เห็นด้วย 412,523,317 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 70,000 เสียง 
งดออกเสียง - เสียง 
สรุปมตวิาระท่ี 7 เห็นด้วย  

 
 ผู้ ถือหุ้ นสอบถามถึงเงินลงทุนในเคร่ืองจักรผลิตกระดาษและโรงไฟฟ้าใหม่ว่ามาจากแหล่งใด และให้ข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัเวปไซต์ของบริษัท วา่ควรมีการจดัท าเป็นภาษาองักฤษและภาษาจีนด้วย  
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์  ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารเพ่ือเป็นเงินทุนในการซือ้เคร่ืองจักร และจะ
ด าเนินการปรับปรุงเวปไซต์ตามค าแนะน าของท่านผู้ถือหุ้น 
 



 

 

 
 นายสริุยพงศ์  วฒันาศกัดิ ์สอบถามถึงยอดขายวา่ปัจจบุนัลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลกูค้าในกลุ่มผู้ ถือหุ้น อนาคตหากมีการเพิ่ม
ก าลังการผลิตจะมีนโยบายในการเพิ่มยอดขายไปยังลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างไร และหากเปรียบเทียบยอดขายในกลุ่มบริษัทท่ีผลิต
กระดาษแล้ว บริษัทมีสว่นแบง่ทางการตลาดคดิเป็นร้อยละเท่าไหร่ 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่าปัจจุบนับริษัทฯ ผลิตกระดาษได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลกูค้า ซึ่งหากมีการ
ขยายก าลงัการผลิต จะสามารถขายให้กับบริษัทในกลุ่มผู้ ถือหุ้ นได้มากขึน้ และจะมีสินค้ามากพอท่ีจะจ าหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มอ่ืน
รวมถึงลกูค้าตา่งประเทศ ซึ่งปัจจบุนัได้มีขยายตลาดไปยงัประเทศเวียดนามแล้ว สว่นแบง่ทางการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 4  
 นายนรา  ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงการท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ได้จัดท าโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนัน้ บริษัทฯ มีความสนใจท่ีจะเข้าร่วม
โครงการหรือไมอ่ย่างไร 
 นายสุรเชษฐ์  ทรัพย์สาคร กล่าวว่าได้ชีแ้จงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวชิาชีพ บรรษัทภิบาล และร่วมตอ่ต้านสิง่ท่ีไมถ่กูต้อง และจากการได้ร่วมท างานกับกรรมการและผู้บริหารท่านอ่ืน ก็ได้
แสดงเจตนารมณ์ในเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจน 
  
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 -ไมมี่-  
 
ปิดประชมุเวลา 11.45 น. 

 

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

 


