
 
 

 
 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2561 

วนัพฤหสับดีที่ 26 เมษำยน 2561 เวลำ 10.00 น. ณ. โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ ห้องแคนนำ ชัน้ 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภำวดีรังสติ 

เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหำนคร 10210 

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

 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 

1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธำนกรรมกำร 

2. นำยมงคล  มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร 

3. นำยวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร 

4. นำยบญุน ำ  บญุน ำทรัพย์ กรรมกำร 

5. นำยสรุเชษฐ์  ทรัพย์สำคร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

6. นำยมนสั  หวงัธรรมนญู กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

7. นำยก ำจร  ช่ืนชจิูตต์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมการบริษัทไม่เข้าร่วมประชุมเน่ืองจากติดภารกิจ จ านวน 1 ท่าน คือ 

1. นำยพยนต์   ถำวรวงศ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นำงเพ็ญศิริ  ชินเศรษฐวงศ์ ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำร 

2. นำยจิรำศกัดิ์  เดน่เกรียงไกร ผู้จดักำรฝ่ำยกำรตลำด 

3. นำยวฒันธนพล วฒัน์ธนวงศธร ผู้จดักำรสว่นบญัชี 

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

1. นำยกิตติวฒัน์  เหลำ่ภทัรเกษม ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 

ผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก บริษัท สอบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด จ านวน 1 ท่าน คือ 

1. นำยศภุฤทธ์ิ   สนัทรัชต์ไชย ผู้สงัเกตกำรณ์ 

 
 
เจ้ำหน้ำที่กลำ่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและชีแ้จงให้ทรำบถึงวิธีปฏิบตัิในกำรออกเสยีงลงคะแนนในกำรประชมุ 

 กำรออกเสยีงลงคะแนน 
1. กำรออกเสยีงลงคะแนนจะกระท ำโดยใช้บตัรลงคะแนนท่ีได้รับเมื่อผำ่นกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม โดย

หนึง่หุ้นมีคะแนนเทำ่กบัหนึง่เสยีง 
2. ผู้ ถือหุ้น 1 รำย มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวำระวำ่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง เพียงทำง

ใดทำงหนึง่เทำ่นัน้ 



 
 

 
 

3. ในกำรลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ (ยกเว้นวำระท่ี 4 และ 5) เฉพำะผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 
ให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน พร้อมลงนำมก ำกบัไว้ เพื่อสง่มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทท ำกำรนบั
คะแนนเสยีงตอ่ไป ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องลงคะแนนเสยีง 

4. ในกำรนบัคะแนนเสยีง จะเก็บเฉพำะบตัรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง โดยจะ
น ำคะแนนเสยีงดงักลำ่ว รวมถึงบตัรเสยี มำหกัออกจำกจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมี
สทิธิออกเสยีง 

5. ส ำหรับวำระที่ 4 และ 5 เก่ียวกบักำรพิจำรณำอนุมตัิจัดสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560, กำร
พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ  ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนซึง่มำประชุมและมีสิทธิออก
เสยีง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนพร้อมทัง้ลงนำมก ำกบัไว้ เพื่อสง่มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเพื่อ
นบัคะแนนเสยีงตอ่ไป ผู้ที่ไมส่ง่มอบจะถือวำ่งดออกเสยีง โดยวำระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นด้วยไมน้่อย
กวำ่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธ์ิออกเสยีง 

6. มติของที่ประชมุ จะถือตำมคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสิทธิออกเสยีง เว้นแตเ่ร่ือง
ซึง่มีกฎหมำยและ/หรือข้อบงัคบับริษัทฯ ก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น ก็ให้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดนัน้ โดย
ประธำนในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เทำ่กนั ให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มอีกหนึง่เสยีงเป็นอนัชีข้ำด 

เร่ิมประชมุเวลำ 10.00 น. 
 ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมกล่ำวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบว่ำมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 22 ท่ำน จ ำนวน 196,523,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.23 และรับมอบฉนัทะ 85 ท่ำน 
จ ำนวน 257,142,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.56 รวมผู้ เข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 107 ท่ำน จ ำนวน 453,665,468 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
69.79 ซึง่ถือวำ่ครบองค์ประชุมตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมำยให้ นำยมงคล มงักรกนก ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชมุ (ใน
ระหว่ำงกำรประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุเพิ่มเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง 7 ทำ่น จ ำนวน 10,112,200 หุ้น และ
รับมอบฉันทะ 3 ท่ำน จ ำนวน 12,371,570 หุ้น รวมผู้ เข้ำร่วมประชุมทัง้สิน้ 117 ท่ำน จ ำนวน 476,149,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.25) 
 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัพธุที่ 26 เมษำยน 2560 
 นำยมงคล มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัพุธที่ 26 เมษำยน 2560 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรำยงำน
กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2560 ดงักลำ่ว โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 401,928,438 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 84.41 
ไมเ่ห็นด้วย          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสยีง   74,220,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 15.59 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
สรุปมติวำระท่ี 1 เห็นด้วย    



 
 

 
 

วำระท่ี 2 คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้ จัดกำร ชีแ้จงว่ำในปี 2560 บริษัทฯ มียอดขำยสินค้ำทัง้สิน้

2,551.87 ล้ำนบำท มำกกว่ำปี 2559 ที่มียอดขำยทัง้สิน้ 1,852.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 699.10 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 37.73

ประกอบกับรำคำขำยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีผลก ำไรสทุธิทัง้สิน้ 315.26 

ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2559 ที่มีผลก ำไรสทุธิ 191.47 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ 123.79 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 64.65 

           สรุปมติวำระท่ี 2      ที่ประชมุรับทรำบผลกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2560 ของคณะกรรมกำรบริษัท 

 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2560 
 นำยมงคล มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร ชีแ้จงถึงมลูคำ่สินทรัพย์หมนุเวียนและหนีส้นิหมนุเวียนในปี 2560 
บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 1,389 ล้ำนบำท เมื ่อเทียบกับปี 2559 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจ ำนวน 903 ล้ำนบำท 
เพิ ่มขึน้จ ำนวน 486 ล้ำนบำท ในปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียนจ ำนวน 504 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีหนีส้ิน
หมนุเวียนจ ำนวน 476 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 28 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นอตัรำสว่นสภำพควำมคล่องส ำหรับปี 2560 และ 2559 
คือ 2.76 และ 1.90 เทำ่ ตำมล ำดบั  

ในปี 2560 บริษัทฯ มีมูลค่ำหนีส้ินรวมจ ำนวน 1,454 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปี 2559 มีมูลค่ำหนีส้ินรวมจ ำนวน 1,216 
ล้ำนบำท ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้ นจ ำนวน 2,261 ล้ำนบำท เมื ่อเทียบกับปี 2559 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 
2,043 ล้ำนบำท โดยคิดเป็นอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นส ำหรับปี 2560 และ 2559 คือ 0.64 และ 0.60 เทำ่ ตำมล ำดบั 

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบ
กำรเงินประจ ำปี 2560 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 476,149,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสยีง          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
สรุปมติวำระท่ี 3 เห็นด้วย    

 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร และนำยวฒันธนพล วฒัน์ธนวงศธร ผู้จดักำรสว่นบญัชี 
ได้แถลงตอ่ที่ประชมุว่ำ บริษัทได้เสนอทำงเลอืกเพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลตำมหนงัสอืเชิญประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2561 โดยได้เสนอทำงเลอืกดงันี ้

 - จ่ำยเงินปันผล โดยจำ่ยจำกกิจกำรท่ีไมไ่ด้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุเทำ่นัน้ 
- จ่ำยเงินปันผลโดยจ่ำยจำกสดัสว่นผลกำรด ำเนินกำร 
          จ่ำยเงินปันผลจำกกิจกำรที่ไมไ่ด้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 0.02 บำทตอ่หุ้น 
          จ่ำยเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 0.23 บำทตอ่หุ้น 

  - จ่ำยเงินปันผล โดยจำ่ยจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุเทำ่นัน้ 



 
 

 
 

 ซึ่งทำงเลือกดังกล่ำว แตกต่ำงจำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำร เมื่อวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ได้เผยแพร่ตลำด
หลกัทรัพย์เมื่อวนัที่ 22 กมุภำพนัธ์ 2561 ซึ่งกลำ่วไว้วำ่ “จ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับงวดเดือนมกรำคม – 
ธนัวำคม 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.25 บำท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 162.50 ล้ำนบำท ทัง้สิน้มำจำกกิจกำรท่ีไม่ได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ” 
โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้

อนมุตัิจ่ำยเงินปันผล โดยจ่ำยจำกกิจกำรท่ีไมไ่ด้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุเทำ่นัน้  
เห็นด้วย 128,999 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   00.03 

 อนมุตัิจำ่ยเงินปันผลโดยจำ่ยจำกสดัสว่นผลกำรด ำเนินกำร 
จ่ำยเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไมไ่ด้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 0.02 บำทตอ่หุ้น 
จ่ำยเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุ 0.23 บำทตอ่หุ้น 

เห็นด้วย 464,412,739 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   97.53 

อนมุตัิจ่ำยเงินปันผล โดยจ่ำยจำกกิจกำรท่ีไมไ่ด้รับกำรสง่เสริมกำรลงทนุเทำ่นัน้  
เห็นด้วย 11,607,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ   02.44 
     
ไมเ่ห็นด้วย          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสยีง          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
สรุปมติวำระท่ี 4      เห็นด้วย เลอืกอนมุตัิจ่ำยเงินปันผลโดยจ่ำยจำกสดัสว่นผลกำรด ำเนินกำร 

 
วำระท่ี 5 พิจำรณำเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้ จัดกำร ชีแ้จงว่ำตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก ำหนดให้ในแต่ละปี กรรมกำรจะต้องออกตำมวำระจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำเลือก
กรรมกำรที่ออกตำมวำระกลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกครัง้หนึ่งได้ ปัจจุบนักรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 8 ท่ำน ดงันัน้ในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จึงมีกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ รวม 3 ทำ่น คือ 

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ 
2. นำยพยนต์ ถำวรวงศ์  
3. นำยก ำจร ช่ืนชจิูตต์ 

ซึง่ในกำรประชมุคณะกรรมกำรที่ผำ่นมำ มีมติให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรท่ีออกตำมวำระทัง้ 3 ทำ่น กลบั
เข้ำด ำรงต ำแหนง่ใหมอ่ีกวำระหนึง่ 
 นำยพิพฒัน์ วีระถำวร ผู้ รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำได้มีประกำศผู้ ถือหุ้นรำยย่อยอื่นๆ เสนอ
รำยช่ือกรรมกำรหรือไม ่
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร ชีแ้จงที่ประชุมว่ำ ทำงบริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะด ำเนินกำร
ดงักลำ่ว แตไ่มส่ำมำรถด ำเนินกำรได้ทนักำรประชมุครัง้นี ้โดยคำดวำ่ก่อนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีครัง้หน้ำ จะประกำศผู้
ถือหุ้นรำยยอ่ยอื่นๆ สำมำรถเสนอรำยช่ือกรรมกำร เพื่อพิจำรณำร่วมกนัในที่ประชมุครัง้หน้ำได้ 



 
 

 
 

 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้
กรรมกำรกลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่อีกวำระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี  ้

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธำนกรรมกำร 
เห็นด้วย 472,168,105 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.16 
ไมเ่ห็นด้วย     3,981,133 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 00.84 
งดออกเสยีง          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
สรุปมติวำระท่ี 5 เห็นด้วย    

   
นำยพยนต์ ถำวรวงศ์  กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
เห็นด้วย 459,986,405 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.61 
ไมเ่ห็นด้วย   16,162,833 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 03.39 
งดออกเสยีง          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
สรุปมติวำระท่ี 5 เห็นด้วย    

 
นำยก ำจร ช่ืนชจิูตต์              กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 
เห็นด้วย 469,206,705 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.54 
ไมเ่ห็นด้วย     6,942,533 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 01.46 
งดออกเสยีง          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ     - 
สรุปมติวำระท่ี 5 เห็นด้วย    

 
วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
 นำยมงคล  มงักรกนก ได้แถลงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตัิ
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร ส ำหรับปี 2561 ดงันี ้

1. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท  ทำ่นละ  10,000 บำท/เดือน 
2. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ทำ่นละ  10,000 บำท/เดือน 
3. คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร  ทำ่นละ  10,000 บำท/เดือน 
4. คำ่ตอบแทนกรรมกำรสรรหำฯ  ทำ่นละ         7,500  บำท/เดือน 
5. บ ำเหน็จกรรมกำรบริษัท   ทำ่นละ             200,000 บำท/ปี 

รวมเป็นเงินทัง้สิน้  3,670,000 บำท/ปี 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นที่ เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ตำมที่เสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้
 



 
 

 
 

เห็นด้วย 476,149,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสยีง          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
สรุปมติวำระท่ี 6 เห็นด้วย    

 
วำระท่ี 7 พิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ ำปี 2561 และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 นำยสรุเชษฐ์  ทรัพย์สำคร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ชีแ้จงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุม
เพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตและได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 
2561 ดงันี ้

1. นำงสวุิมล  กฤตยำเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน  2982 
2. นำยนพฤกษ์   พิษณวุงษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน 7764 
3. นำงสำวสภุำภรณ์  มัง่จิตร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขทะเบียน  8125 

   โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

    ส ำหรับปี 2561 ดงันี ้

 -  คำ่บริกำรสอบบญัชี ประจ ำงวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   700,000    บำท  

     -  คำ่บริกำรสอบทำนงบกำรเงินไตรมำสละ 135,000 บำท x 3 ไตรมำส  405,000    บำท 

     -  คำ่ตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมกำรลงทนุ BOI  

         ปี 2561 ฉบบัละ 50,000 บำท จ ำนวน  1 ฉบบั                   50,000   บำท 

              รวมเป็นเงินทัง้สิน้               1,155,000    บำท  
 

 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตำมรำยช่ือที่เสนอมำไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสยีกบับริษัท, ผู้บริหำร, ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้อง 
กบับุคคลดงักลำ่วแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกดั มีควำมเห็นวำ่มีคณุภำพ มีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชีรวมถึงปฏิบตัิหน้ำที่ได้เป็นอยำ่ง
ดีเสมอมำ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทำ่นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 
 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีประจ ำปี 2561 และก ำหนดคำ่ตอบแทนตำมที่เสนอมำโดยมีคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 476,149,238 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสยีง          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
บตัรเสยี          - เสยีง คิดเป็นร้อยละ       - 
สรุปมติวำระท่ี 7 เห็นด้วย    



 
 

 
 

วำระท่ี 8 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 -ไมม่ี- 
 

ในตอนท้ำยของกำรประชมุ ผู้ ถือหุ้นได้สอบถำมเพิม่เตมิดงันี ้
 

 นำยถนดั หำญวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถำมถึงประมำณกำรณ์ผลผลิตในปี 2561 และรำคำโดยเฉลี่ยของเศษกระดำษที่รับซือ้ และ
จะมีกำรติดตัง้เคร่ืองผลติที่ 3 หรือไม ่
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร ได้ชีแ้จงวำ่บริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะผลติสนิค้ำประมำณ 
240,000 ตนั/ปี รำคำโดยเฉลีย่ของเศษกระดำษที่รับซือ้ประมำณ 5.60 – 5.70 บำท/กก. ส ำหรับเคร่ืองผลติที่ 3 มีแนวคิดทีจ่ะติดตัง้ 
ทัง้นีต้้องพจิำรณำแนวโน้มปริมำณกำรใช้กระดำษของตลำดโลก และนโยบำยของประเทศจีนที่อำจสง่ผลกระทบได้ โดยต้อง
พิจำรณำอยำ่งรอบคอบ 
 
 นำยพิพฒัน์ วีระถำวร ผู้ รับมอบฉนัทะจำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถำมวำ่ มีกำรบริหำรควำมเสีย่งทำงด้ำนคูแ่ขง่ทำง
กำรค้ำ รำคำวตัถดุิบ ต้นทนุกำรผลติ Operation cost และ Utilize capacity 
 นำยมงคล มังกรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผู้ จัดกำร  ได้ชีแ้จงว่ำ ขึน้อยู่กับสภำวะของตลำด แต่อย่ำงไรก็ตำมทำง
คณะกรรมกำรก็จะด ำเนินกำรให้เหมำะสมกบัสภำวะตลำดแตล่ะช่วง เพื่อให้มีผลก ำไรสงูสดุ 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร ได้ชีแ้จงเพิม่เติมในเร่ือง Utilization rate วำ่ในปี 2561 จะ
พยำยำมผลกัดนัให้ได้ถงึ 90% 
 
 MR.CHIH-PING CHANG ผู้ ถือหุ้นชำวตำ่งชำติ ได้สอบถำมวำ่ มีกำรบริหำรควำมเสีย่งทำงด้ำนดอกเบีย้เงินกู้อยำ่งไร 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร ได้ชีแ้จงว่ำ ดอกเบีย้เงินกู้ สว่นใหญ่เป็นเงินกู้ ระยะยำว ซึ่งเป็น
ดอกเบีย้แบบคงที(Fix rate) ส ำหรับกระแสเงินสด(Cash flow) ค่อนข้ำงดี มีเงินกู้ ระยะสัน้คอ่นข้ำงน้อย ไมเ่คยกู้  O/D และบำงครัง้
มีเงินเหลือในกำรฝำกธนำคำรได้ดอกเบีย้เข้ำมำบ้ำง ส ำหรับเร่ืองนีท้ำงผู้บริหำรและคณะกรรมกำรได้ดูแลอย่ำงใกล้ชิดอย่ำง
สม ่ำเสมอ 
 นำงเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ ผู้จดักำรฝ่ำยบริหำร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวำ่ ส ำหรับดอกเบีย้คงที่(Fix rate) ประมำณ 4.25% และสว่น
ที่เหลอืจะอยูท่ี่ MLR -2 
 
 นำยกมล เรืองตระกลู ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถำมวำ่ นโยบำยในกำรขำยตำ่งประเทศเป็นเช่นไร 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้ จัดกำร  ได้ชีแ้จงว่ำ จำกที่วำงแผนไว้จะขำยในประเทศ 90% และ
ตำ่งประเทศ 10% บำงช่วงอำจจะสง่ออกเยอะ บำงช่วงอำจะสง่ออกน้อย ขึน้อยูก่บัสภำวะตลำด 
 
 
 
 



 
 

 
 

 นำยวิรัช อยู่ชำ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถำมว่ำ โรงไฟฟ้ำว่ำมีควำมเสถียรแค่ไหน คู่แข่งมีโรงไฟฟ้ำหรือไม่ ไฟฟ้ำที่ผลิตได้สง่ผลให้ลด
ต้นทนุหรือไม ่จะมีกำรติด Solar cell ที่อำคำรหรือไม ่และมีกำรบริหำรเก่ียวกบัน ำ้ทว่มตลอดจนกำรขำดแคลนน ำ้อยำ่งไร 
 นำยมงคล มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร ได้ชีแ้จงวำ่ไฟฟำ้ที่ผลติได้ ถกูน ำมำใช้ภำยในโรงงำนเกือบทัง้หมด เพื่อ
เป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต โดยเหลือจ ำหน่ำยเพียงเล็กน้อย ทัง้นีป้ริมำณไฟฟ้ำที่ผลิตได้เพียงพอต่อกระบวนกำรผลิตและยงัมี
ต้นทนุกำรผลติที่ต ่ำกวำ่ จึงยงัไมไ่ด้มีกำรพิจำรณำถึงระบบ Solar cell ส ำหรับเร่ืองน ำ้ท่วมได้พิจำรณำถึงประเด็นนีต้ัง้แตต่อนสร้ำง
โรงงำนแล้ว โดยท ำกำรถมพืน้ดินยกระดบัสงูขึน้จำกพืน้ถนนปกติถึง 1.5 เมตร และมีเขื่อนกัน้ ส ำหรับเร่ืองขำดแคลนน ำ้ไม่น่ำจะ
เกิดขึน้เนื่องจำกอยูใ่กล้แมน่ ำ้ 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้ำระบบพลงังำนร่วม
(Cogeneration) 2 โรง มี Boiler 3 ตัว มี Turbine generator 3 ตัว ก ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำทัง้สิน้ 21.5 MW เพียงพอต่อกำรผลิต 
ส ำหรับคู่แข่งทีม่ีขนำดเทำ่กนั หรือใหญ่กว่ำ สว่นใหญ่ก็มีกำรติดตัง้โรงไฟฟำ้ระบบดงักลำ่วเช่นเดียวกนั เนื่องจำกจะท ำให้สำมำรถ
ลดต้นทนุกำรผลติได้ 

 
 นำยนิรันดร์ อยูช่ำ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถำมวำ่ มีนโยบำยในกำรแตกพำร์ และมีควำมเป็นได้มำกน้อยเพียงไรท่ีบริษัทฯ จะประกอบ
กิจกำรผลติกลอ่งกระดำษ 
 นำยมงคล มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผู้จดักำร ได้ชีแ้จงวำ่ ยงัไมไ่ด้มีนโยบำยในกำรแตกพำร์ในช่วงนี ้
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำทำงบริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบำยในกำรผลิต
กลอ่งกระดำษ เนื่องจำกผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทประกอบธุรกิจดงักลำ่วอยูแ่ล้ว 
 
 นำยจำรุพจน์ ณีศะนนัท์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถำมว่ำ ขำยในประเทศหรือขำยต่ำงประเทศได้ก ำไรสทุธิมำกกว่ำ  ถ้ำต้องก่อสร้ำง
โรงงำนใหมจ่ะใช้เวลำเทำ่ไร และสอบถำมเก่ียวกบักำรขยำยพืน้ทีเ่ก็บสนิค้ำให้เพียงพอตอ่ปริมำณขำย 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร ได้ชีแ้จง กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำในประเทศได้รำคำและก ำไรสทุธิที่
สงูกว่ำ ดงันัน้จึงเน้นกำรจ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศเป็นหลกั หำกมีปริมำณคงเหลอืจึงจะจ ำหน่ำยไปยงัตำ่งประเทศ อย่ำงไรก็ตำม
ปริมำณกำรสัง่ซือ้จำกตำ่งประเทศ ในแตล่ะครัง้จะมีปริมำณมำก จึงนบัเป็นทำงเลอืกและกลยทุธ์ในกำรขำยอีกประกำรหนึง่  

กรณีสร้ำงโรงงำนใหมอ่ยำ่งเร็วจะใช้เวลำประมำณ 2.0 - 2.5 ปี โดยจะใช้เวลำที่งำนก่อสร้ำงมำก เพรำะต้องสร้ำงอำคำร
ขนำดใหญ่ พร้อมต้องติดตัง้ระบบสำธำรณปูโภคตำ่งๆ ไว้รองรับ ประกอบกบัเง่ือนไขอื่นๆ เช่น หำกจะสร้ำงโรงงำนกระดำษมีควำม
จ ำเป็นในกำรติดตัง้โรงไฟฟำ้ระบบพลงังำนร่วมด้วย เพื่อให้สำมำรถแขง่ขนัทำงด้ำนต้นทนุกำรผลติได้  

ส ำหรับเร่ืองขยำยพืน้ท่ีเก็บสนิค้ำ เนื่องจำกพฤติกรรมของลกูค้ำในธุรกิจนี ้มีควำมต้องกำรแบบเร่งดว่น ระยะเวลำในกำร
สัง่สินค้ำสัน้ หำกไม่มีสินค้ำรองรับก็จะพิจำรณำสัง่ซือ้จำกผู้ขำยรำยอื่นแทน ดงันัน้ปริมำณสต๊อกที่จดัเก็บไว้รองรับควำมต้องกำร
ของลกูค้ำจึงนบัเป็นเง่ือนไขที่ส ำคญั 

จำกที่ผำ่นมำบริษัทฯ มีเคร่ืองผลติกระดำษ 1 เคร่ือง มีโกดงัเก็บสนิค้ำขนำด 9,000 ตำรำงเมตร สำมำรถจดัเก็บสนิค้ำได้
ประมำณ 12,000 ตัน ตอนติดตัง้เคร่ืองผลิตกระดำษที่ 2 ช่วงใกล้ปีใหม่ลูกค้ำชะลอกำรสั่งซือ้ บริษัทฯ จ ำเป็นต้องหยุดกำร
เดินเคร่ืองในบำงระยะเนื่องจำกโกดงัจดัเก็บสนิค้ำเดิมมีพืน้ท่ีจดัเก็บไมเ่พียงพอ จึงได้ประชมุคณะกรรมกำรและตดัสนิใจที่จะขยำย
โกดงัเก็บสนิค้ำให้สำมำรถรองรับปริมำณผลผลติที่มำกขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่งทนัทว่งที ทัง้นีไ้ด้ตดัสนิใจ
สร้ำงโกดงัสนิค้ำใหม่ขนำด 6,000 ตำรำงเมตร ขณะนีแ้บบก่อสร้ำงใกล้แล้วเสร็จ โดยจะเร่ิมก่อสร้ำงประมำณ 1-2 เดือน หลงัจำกนี ้
ในอนำคตหำกมีกำรขยำยก ำลงักำรผลติอีก บริษัทฯ ก็จะขยำยโกดงัจดัเก็บสนิค้ำด้วยเช่นเดียวกนั 



 
 

 
 

 นำยกมล เรืองตระกลู ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถำม เก่ียวกบัวิธีบริหำรยอดขำยให้ถึงเปำ้หมำย 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จดักำร ได้ชีแ้จงวำ่ มีกำรตรวจติดตำมอย่ำงใกล้ชิดเป็นรำยวนั เพื่อให้
บรรลถุึงเปำ้หมำย เพื่อให้สำมำรถเดินเคร่ืองผลติกระดำษได้อยำ่งมีเสถียรภำพ ผลติสนิค้ำได้ตำมเปำ้หมำย กำรหยดุเดินเคร่ืองเพื่อ
ซอ่มบ ำรุงไมค่วรเกิน 1-2 วนั/เดือน อยำ่งไรก็ตำมกำรด ำเนินกำรดงักลำ่วต้องใช้เวลำพอสมควรจึงจะบรรลตุำมเปำ้หมำยที่วำงไว้ 
 
ปิดประชมุเวลำ 11.45 น. 
 

 
      ลงช่ือ    ประธำนท่ีประชมุ 

     (ดร.ชิน   ชินเศรษฐวงศ์) 


