
 
 

 

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที่ 1/2562 

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษำยน 2562 เวลำ 10.00 น. ณ โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชั้น 3 

เลขที่ 99 ถนนวิภำวดีรังสิต หลักส่ี กรุงเทพมหำนคร 10210 

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

 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยมงคล มังกรกนก  กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 
  3. นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์  กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร 
  4. นำยบุญน ำ บุญน ำทรัพย์  กรรมกำร 
  5. นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  6. ดร.ถกล นันธิรำภำกร  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  7. นำยก ำจร ชื่นชูจิตต์   กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นำงเพ็ญศิริ        ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำร, ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
  2. นำยจิรำศักด์ิ        เด่นเกรียงไกร  ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด 
  3. นำยวัฒนธนพล        วัฒน์ธนวงศธร ผู้จัดกำรส่วนบัญชี 

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

  1. นำยศุภฤทธิ์        สันทรัชต์ไชย   

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

  1. นำงสำวสมผล        รินทร์สกุล   

 ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 

  1.ว่ำที่ ร.ต.ยงยุทธ        ต้ังศิริจิตร  ผู้ถือหุ้นรำยย่อย 

 
 เจ้ำหน้ำที่กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทรำบถึงวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม  

 
กำรออกเสียงลงคะแนน 

- กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่ำนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมี
คะแนนเท่ำกับหนึ่งเสียง 



 
 

 

- ผู้ถือหุ้น 1 รำย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทำงใดทำง
หนึ่งเท่ำนั้น 

- ในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนำมก ำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทท ำกำรนับคะแนนเสียงต่อไป 

- ในกำรนับคะแนนเสียง จะน ำเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบตัรเสีย มำหักออกจำกจ ำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง 

- ส ำหรับวำระที่ 5 เก่ียวกับกำรพิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนำมก ำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท
เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวำระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ์
ออกเสียง 

- มติของที่ประชุม จะถือตำมคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้ นแต่เร่ืองซึ่งมี
กฎหมำยและ / หรือข้อบังคับบริษัทก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ก็ให้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดนั้น โดยประธำนในที่ประชุม
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชีข้ำด 

- ในระหว่ำงปีบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย เสนอวำระกำรประชุมผ่ำนช่องทำงของบริษัท ระหว่ำงวันที่ 1 
ธันวำคม 2561 ถึง 31 มกรำคม 2562 แต่ไม่ได้รับกำรเสนอวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด 

 
เร่ิมประชุมเวลำ 10.30 น. 

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธำนกรรมกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุมกล่ำวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ท่ำน จ ำนวน 198,170,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.51 และรับมอบฉันทะ 71 ท่ำน จ ำนวน 
261,375,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.24 รวมผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งส้ิน 98 ท่ำน จ ำนวน 459,546,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.75 ซึ่งถือ
ว่ำครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท และมอบหมำยให้ นำยมงคล  มังกรกนก ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุม  (ในระหว่ำงกำร
ประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ท่ำน จ ำนวน 299,101 หุ้น และรับมอบฉันทะ 2 
ท่ำน จ ำนวน 3,000 หุ้น รวมผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งส้ิน 105 ท่ำน จ ำนวน 459,848,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.79) 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษำยน 2561 
นำยมงคล  มังกรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ ำปี คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษำยน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัท แล้ว 

น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถำมถึงกำรเปล่ียนแปลงเอกสำรที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี คร้ังที่ 1/2562 

นำยก ำจร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่ำเพื่อเป็นกำรตอบรับกระแสควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
เข้ำถึงข้อมูล ตลอดจนลดกำรใช้ทรัพยำกรที่เกินควำมจ ำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับประกำศของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ปรับเปล่ียนมำเป็นกำรจัดส่งผ่ำนส่ืออิเลคทรอนิกส์ QR code แทนในส่วนของ หนังสือเชิญประชุม 



 
 

 

(ฉบับเต็ม) และรำยงำนประจ ำปี โดยได้มีกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ พร้อมทั้งแบบฟอร์มกำรลงทะเบียน และ QR code 
ตำมที่กล่ำวในข้ำงต้น ผ่ำนทำงช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกเป็นปีแรกที่มีกำรใช้งำน อำจจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบ้ำง ทำงบริษัทยินดีที่จะรับไปพิจำรณำ
ปรับปรุง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้มำกย่ิงขึ้นต่อไป 

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี คร้ังที ่1/2561 ดังกล่ำว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 459,846,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 1 เห็นด้วย    

วำระที่ 2 คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2561 
นำยวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดมั่นใน

วิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่กำรเป็นผู้น ำ ด้ำนกำรผลิตกระดำษครำฟท์ ส ำหรับอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดำษ ผ่ำนกล
ยุทธ์ ที่ส ำคัญ ดังนี้ 

- ผลิตสินค้ำที่หลำกหลำย ตรงต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
- ใส่ใจบริกำรลูกค้ำ ทั้งก่อนและหลังกำรขำย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี 
- ก ำหนดรำคำขำยที่เหมำะสม สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ทั้งในและต่ำงประเทศ 
- สร้ำงกำรเจริญเติบโตร่วมกันอย่ำงย่ังยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
โดยด ำเนินธุรกิจอย่ำงรัดกุมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมำภิบำล ต่อต้ำนกำรทุจริตและ/หรือคอร์รัปชั่น ทุกรูปแบบ 
สรุปผลกำรด ำเนินกิจกำรโดยรวม 
ในรอบปี 2561 บริษัทได้เดินเคร่ืองผลิตกระดำษทั้งสองเคร่ืองพร้อมกันอย่ำงต่อเนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ มีกำรปรับปรุง

กระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องส่งผลให้สำมำรถผลิตสินค้ำได้มำกขึ้นตำมล ำดับ ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับควำมต้องกำรของลูกค้ำที่เดิม
ทำงบริษัทยังไม่สำมำรถจัดส่งได้อย่ำงเพียงพอ ประกอบกับต้นทุนเศษกระดำษอันเป็นวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้ยอดขำยตลอดจนก ำไร
สุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่ำงมำก 

ในปี 2561 บริษัทมียอดขำยสินค้ำทั้งส้ิน 3,719.29 ล้ำนบำท มำกกว่ำปี 2560 ที่มียอดขำยทั้งส้ิน 2,551.87 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 1,167.42 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 45.75 โดยในปี 2561 มีผลก ำไรสุทธิทั้งส้ิน 777.17 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีผล
ก ำไรสุทธิ 367.88 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 409.29 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 111.26 
 ที่ประชุมรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ในรอบปี 2561 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2561 
 นำยมงคล  มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว  



 
 

 

 น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นสอบถำมถึงรำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำว่ำจะมีกำรขำยไฟฟ้ำเพิ่มขึ้นหรือไม่และรำคำ
ต้นทุนกระดำษในปีหน้ำจะเท่ำกับต้นทุนในปีนี้หรือไม่ 

นำยวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ รำยได้จำกกำรขำยไฟฟ้ำมำจำกที่เหลือใช้ในโรงงำนประมำณ 1 เมกะวตัต์ โดยบริษัท 
ท ำสัญญำขำยไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำไว้ที่ 3 เมกะวัตต์ ท ำให้ไม่สำมำรถขำยไฟฟ้ำเกินจำกสัญญำได้ ส่วนเร่ืองต้นทุนกระดำษไม่สำมำรถ
ก ำหนดได้ชัดเจน กลไกรำคำโดยปกติเป็นไปตำมหลักอุปสงค์, อุปทำนและปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 

 น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถำมถึงพฤติกรรมกำรบริโภคเศษกระดำษของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ อำจ
ส่งผลกระทบต่อกำรเปล่ียนแปลงในรำคำเศษกระดำษได้ 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ ในปีที่ผ่ำนมำรัฐบำลจีนได้ก ำหนดโควตำ กำรน ำเข้ำเศษกระดำษจำกต่ำงประเทศ ใน
บำงช่วงที่อัตรำโควตำต่ ำ ปริมำณกำรบริโภคของประเทศจีนจะน้อย ส่งผลให้รำคำเศษกระดำษในตลำดต่ ำ ในบำงช่วงที่เพิ่มโควตำ
เนื่องจำกเศษกระดำษไม่เพียงพอต่อกำรบริโภคในภำคอุตสำหกรรมในประเทศเป็นอย่ำงมำก ก็ส่งผลให้รำคำเศษกระดำษปรับตัวขึ้น 
ท ำให้รำคำเศษกระดำษมีควำมผันผวนพอสมควร อย่ำงไรก็ตำมทำงประเทศจีนมีนโยบำยที่จะค่อย ๆ ลดปริมำณกำรน ำเข้ำเศษ
กระดำษจำกต่ำงประเทศ โดยในปี 2020 จะส่ังห้ำมกำรน ำเข้ำเศษกระดำษจำกต่ำงประเทศ 
 น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถำมถึงแนวโน้มรำคำเศษกระดำษในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่ำนมำ 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำรำคำเศษกระดำษทั้งในและต่ำงประเทศในช่วงเวลำดังกล่ำว มีแนวโน้มปรับตัวลง
เล็กน้อย 
 น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถำมถึงปริมำณส่งออกสินค้ำส ำเร็จรูปไปยังประเทศจีน 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีสินค้ำที่ส่งออกไปยังประเทศจีนโดยตรง สินค้ำที่ส่งออกนั้น ส่งไปยัง
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชน่ เวียดนำม พม่ำ 

 น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถำมถึงสำเหตุของกำรสร้ำงคลังสินค้ำเพิ่ม  
 นำยวัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ เพื่อให้สำมำรถรองรับปริมำณสินค้ำ ตำมก ำลังกำรผลิตและควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
โดยเฉพำะลูกค้ำในประเทศ ซึ่งมีควำมต้องกำรสินค้ำภำยในระยะเวลำอันส้ัน จ ำเป็นจะต้องมีสินค้ำไว้รองรับและสำมำรถจัดส่งได้
อย่ำงทันท่วงที 

 น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถำมถึงกำรเปล่ียนแปลงในค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2560 กับ 
2561 แล้วเปล่ียนแปลงไม่มำกนัก ขณะที่อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นลดลงเป็นอย่ำงมำก 

นำงเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ ในปี 2561 นั้นมีกำรช ำระคืนเงินต้น หลังจำกที่เบิกรับเงินกู้เต็มจ ำนวนแล้วในปี 2560 
ส่งผลให้ยอดเงินกู้ลดลงเป็นอย่ำงมำก ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยค่อย ๆ ปรับตัวลดลง อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 
4.25 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบกำรเงิน
ประจ ำปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 459,848,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 3 เห็นด้วย    



 
 

 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 
 นำยมงคล มังกรกนก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัท มีผลก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 771.17 ล้ำนบำท 
คณะกรรมกำรได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 โดย
จ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท ซึ่งทั้งส้ินจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) คิด
เป็นเงิน 390 ล้ำนบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภำคม 2562 

 น.ส.สุวรรณี  เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถำมถึงนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล และกำรเข้ำเยี่ยมชมโรงงำน 
นำยสุรเชษฐ ์ทรัพย์สำคร ชี้แจงว่ำที่ผ่ำนมำในแต่ละปี คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเร่ืองกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลมำโดย

ตลอด แต่ในปีที่ผ่ำนมำนั้นบริษัทยังไม่มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เนื่องจำกยังมีภำระเงินกู้ที่ต้องช ำระคืนสถำบัน
กำรเงินอยู่ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด  

นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำกำรเข้ำเย่ียมชมโรงงำนนั้น ทำงบริษัทมีควำมยินดีเป็นอย่ำงย่ิง โดยท่ำนที่สนใจสำมำรถ
ลงรำยชื่อแสดงควำมจ ำนงค์ไว้ได้ ซึ่งทำงบริษัทจะพิจำรณำควำมเหมำะสมและติดต่อกลับไปยังท่ำนที่สนใจอีกคร้ัง 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรร
ก ำไรและจ่ำยเงินปันผลตำมที่คณะกรรมกำรเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  

เห็นด้วย 459,848,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 4 เห็นด้วย    

 
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

นำยก ำจร ชื่นชูจิตต์ ชี้แจงว่ำตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ก ำหนดให้ในแต่ละปี กรรมกำรจะต้องออกตำมวำระ
จ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถพิจำรณำเลือกกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่อีกคร้ัง
หนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 7 ท่ำน ดังนั้นในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ จึงมีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ รวม 3 
ท่ำน คือ 

1. นำยมงคล  มังกรกนก       
2. นำยบุญน ำ  บุญน ำทรัพย์       
3. นำยถกล  นันธิรำภำกร       

 
ในระหว่ำงปีบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย เสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับเลือกต้ังเป็นกรรมกำรผ่ำนช่องทำงของบริษัท 

ระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2561 ถึง 31 มกรำคม 2562 แต่ไม่ได้รับกำรเสนอแต่อย่ำงใด ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำฯ และ
คณะกรรมกำรบริษัทที่ผ่ำนมำ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมกำรที่ออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งใหม่
อีกวำระหนึ่ง 

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกต้ังกรรมกำร 
ทั้งชุด จ ำนวน 3 ท่ำนกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  



 
 

 

1. นำยมงคล มังกรกนก กรรมกำร 
เห็นด้วย 453,662,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.65 
ไม่เห็นด้วย 6,185,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 01.35 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 5 เห็นด้วย    

 
2. นำยบุญน ำ บุญน ำทรัพย์ กรรมกำร 

เห็นด้วย 453,197,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.55 
ไม่เห็นด้วย 6,650,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 01.45 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 5 เห็นด้วย    

 
3. นำยถกล นันธิรำภำกร กรรมกำร 

เห็นด้วย 453,662,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.65 
ไม่เห็นด้วย 6,185,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 01.35 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 5 เห็นด้วย    

 
วำระที่ 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 

นำยก ำจร ชื่นชูจิตต์ ได้แถลงว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำฯ และคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ส ำหรับปี 2562 ดังนี ้
  - ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท   ท่ำนละ   10,000 บำท/เดือน 
  - ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ   ท่ำนละ   10,000 บำท/เดือน 
  - ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร   ท่ำนละ   10,000 บำท/เดือน 
  - ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำฯ   ท่ำนละ     7,500 บำท/เดือน 
  - บ ำเหน็จกรรมกำรบริษัท    ท่ำนละ 200,000 บำท/ปี 
        รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 3,230,000 บำท/ปี  
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  
 
 
 



 
 

 

เห็นด้วย 459,846,957 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง 1,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 6 เห็นด้วย    

 
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ชี้แจงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมเพื่อ
พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญำตและได้น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2562 
ดังนี ้ 

1. นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  2982 
2. นำงสำวสมจินตนำ พลหิรัญรัตน์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  5599 
3. นำยจุมพฎ  ไพรรัตนำกำร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  7645 
4. นำยนพฤกษ์    พิษณุวงษ์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7764 
5. นำงสำวสุภำภรณ์ มั่งจิตร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน  8125 
 
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษัท ได้ และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562 

ดังนี ้
      -  ค่ำบริกำรสอบบัญชี ประจ ำงวดส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562    720,000    บำท 

     -  ค่ำบริกำรสอบทำนงบกำรเงินไตรมำสละ 150,000 บำท x 3 ไตรมำส  450,000    บำท 
     -  ค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน BOI  
         ป ี2562 ฉบับละ 50,000 บำท จ ำนวน  1 ฉบับ                   50,000    บำท 

              รวมเป็นเงินทั้งส้ิน               1,220,000    บำท 
หมำยเหตุ บริษัทไม่มีกำรลงทุนในบริษัทย่อยอื่นแต่อย่ำงใด 
 
 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมี ส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหำร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกัด มีควำมเห็นว่ำมีคุณภำพ มีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็น
อย่ำงดีเสมอมำ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่ำนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2562 

 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งต้ังผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่เสนอมำโดยมีคะแนนเสียงดังนี้ 
 
  

 



 
 

 

เห็นด้วย 459,848,257 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
สรุปมติวำระที่ 7 เห็นด้วย    

 
วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
 -ไม่ม-ี  
 
 ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึงส่วนต่ำงของก ำไรสุทธิ ระหว่ำงสินค้ำที่จ ำหน่ำยในประเทศ กับต่ำงประเทศ 

 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ ส่วนใหญ่แล้วก ำไรสุทธิจำกสินค้ำที่จ ำหน่ำยในประเทศ จะสูงกว่ำต่ำงประเทศ แต่ทั้งนี้
ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้องด้วย 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง แผนกำรขยำยสำยกำรผลิตเคร่ืองจักรใหม่ 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ ขณะนี้ยังไม่มีแผนกำรขยำยสำยกำรผลิตใหม่แต่อย่ำงใด ยังคงเน้นเร่ืองกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพในกำรผลิตให้ดีย่ิง ๆ ขึ้น และอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรติดต้ังเคร่ืองผลิตไอน้ ำใหม่ ทดแทนเคร่ืองจักร
เดิมที่ใชง้ำนมำนำน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนในกำรป้อนพลังงำนไอน้ ำเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง สภำพก ำลังกำรผลิตในปัจจุบัน 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำขณะนี้ ก็ดีขึ้นตำมล ำดับ หลังจำกที่ ผ่ำนติดต้ัง ฝึกอบรมพนักงำน และปรับปรุง
ประสิทธิภำพมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทมีควำมคำดหวังก ำลังกำรผลิตที่ 220,000 – 240,000 ตันต่อป ี

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง รำคำขำยโดยเฉล่ียของกระดำษ Medium ในชว่งไตรมำส 1/2562 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำขณะนี้มีกำรปรับตัวลงจำกไตรมำส 4/2561 เพียงเล็กน้อย 

นำยกิตติภัทร์ บัวแย้ม ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึง แหล่งที่มำของเศษกระดำษที่น ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ 
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำมีกำรปรับเปล่ียนตำมควำมเหมำะสมทั้งในเร่ืองของคุณภำพและรำคำ ที่ผ่ำนมำมีทั้งที่

เคยน ำเข้ำจำกกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย โดยปี 2561 นั้น เศษกระดำษที่น ำเข้ำกว่ำ 80% มำจำกกลุ่มประเทศ
ในยุโรป 

 นำยกิตติภัทร์ บัวแย้ม ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึง เกณฑ์ในกำรตัดสินใจติดต้ังเคร่ืองจักรผลิตกระดำษใหม่อีก 1 เคร่ือง 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำต้องมีกำรติดตำมสถำนกำรณ์และปัจจัยที่เก่ียวข้องทั้งหมดอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้

ว่ำสินค้ำที่ผลิตแล้วจะสำมำรถจ ำหน่ำยได้ทั้งหมด และมีผลประกอบกำรที่ดี 
 นำยกิตติภัทร์ บัวแย้ม ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึง เกณฑ์ในคิดค่ำเส่ือมรำคำเคร่ืองจักร 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำคิดตำมวิธีเส้นตรง เคร่ืองผลิตกระดำษ 15 ปี เคร่ืองจักรหลัก ๆ อื่น 10 ป ีเคร่ืองใช้และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ำ 5 ป ี
ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง วัตถุดิบที่น ำมำผลิตกระดำษครำฟท์นั้น ใช้เฉพำะเศษกระดำษน้ ำตำล หรือไม่ 

 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำขึ้นอยู่กับสูตรกำรผลิต ซึ่งมีใช้ทั้งเย่ือกระดำษ เศษกระดำษน้ ำตำล เศษกระดำษผสม 
ตำมอัตรำส่วนที่ก ำหนด 
 



 
 

 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง สำเหตุของรำคำเศษกระดำษน้ ำตำลที่มีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำเป็นไปตำมหลักอุปสงค์, อุปทำนและปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง ระยะเวลำที่จ ำเป็นต้องใช้กรณีติดต้ังเคร่ืองจักรสำยกำรผลิตใหม่ 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำหำกมีกำรติดต้ังคำดว่ำจะใช้เวลำทั้งหมดประมำณ 2 ป ี

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง ระยะเวลำและแผนกำรซ่อมบ ำรุงประจ ำปี 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำโดยปกติจะใช้เวลำประมำณ 10 วันต่อเคร่ือง แต่จะไม่หยุดเดินเคร่ืองจักรทั้งสองเคร่ือง
พร้อมกัน ซึ่งปกติแล้วจะก ำหนดไว้เป็นแผนประจ ำปีในรำวช่วงต้นเดือนพศจิกำยนของทุกปี 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง ช่องทำงในกำรติดตำมรำคำวัตถุดิบของบริษัท 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำส่วนใหญ่ข้อมูลจะอยู่ในวงจ ำกัดเฉพำะกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลบำงส่วนอย่ำงเช่นรำคำเศษ
กระดำษ สำมำรถติดตำมได้ผ่ำนเวบ็ไซต์ของผู้ซื้อขำยได้โดยตรง เช่น เว็บไซต์ของบริษัทวงษ์พำณิชย์ 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง แนวโน้มรำคำเศษกระดำษในอนำคต 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำรำคำเศษกระดำษมีแนวโน้มลดลง แต่อย่ำงไรก็ตำมรำคำขำยสินค้ำก็มีแนวโน้มลดลง
เช่นกัน แต่ไม่มำกนัก 

ผู้ถือหุน้รำยหนึ่ง สอบถำมถึง แนวทำงกำรบริหำรกระแสเงินสดในอนำคต 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำในปัจจุบันหำกมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอก็จะช ำระหนี้สินที่กู้ยืมมำจำกสถำบัน
กำรเงินล่วงหน้ำในส่วนที่สำมำรถช ำระได้ ส่วนที่ไม่สำมำรถช ำระล่วงหน้ำได้ก็จะเป็นไปตำมเงื่อนไขของธนำคำร และหำกยังมีกระแส
เงินสดคงเหลืออีกก็จะพิจำรณำเร่ืองกำรเพิ่มอัตรำเงินปันผล และกำรลงทุนเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่ำนมำ 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึง กลยุทธ์ทำงกำรตลำดอย่ำงไรท่ำมกลำงกำรแข่งขันที่สูงขึ้นเร่ือย ๆ 
 นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำ ขณะนี้บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ในกำรริเร่ิมโครงกำร You Use U Care 
เพื่อเป็นกำรกระตุ้นกำรใช้เศษกระดำษรีไซเคิล โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้ำยมีโอกำสเข้ำร่วม ตลอดจนตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ในกำรรักษำส่ิงแวดล้อม ขณะเดียวกันก็จะพัฒนำสินค้ำให้ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำตำมสภำวะกำรณ์ตลำดที่เปล่ียนแปลงไป
อยู่เสมอ 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมว่ำ กระดำษครำฟท์ที่หมนุเวียนในประเทศนั้นนอกจำกผลิตในประเทศแล้ว มีกำรน ำเข้ำหรือไม่ 
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำมีแต่ไม่มำกนัก โดยประมำณคำดว่ำอยูท่ี่ร้อยละ 5 
ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมถึงสำเหตุของกำรน ำเข้ำกระดำษครำฟท์ที่มีไม่มำกนัก 
นำยวัชชระ ชนิเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำเนื่องจำกควำมต้องกำรของลูกค้ำในประเทศไทยนั้น ต้องกำรสินค้ำที่สำมำรถจัดส่งได้ใน

ระยะเวลำอันส้ัน ทันท่วงที แต่กำรน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศจะใช้เวลำมำกกว่ำ ไม่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในจุดนี้ 
ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมว่ำ กำรเจริญเติบโตของ E-Commerce นั้นส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่ 
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ำ ณ ปัจจุบันภำพรวมของธุรกิจกล่องกระดำษเติบโตตำม GDP ของประเทศคือรำว 3-5% 

กำรเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce นั้นยังไม่ส่งผลต่อธุรกิจโดยรวมมำกนัก แต่คำดว่ำน่ำจะเป็นปัจจัยบวกในอนำคต 
ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง สอบถำมว่ำ ถึงควำมเป็นได้ของบริษัท ที่จะท ำธุรกิจบรรจุภัณฑ์  เพื่อตอบรับกระแสกำรลดกำรใช้

ถุงพลำสติกในปัจจุบัน 
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้จงว่ำ บริษัทยังไม่มีนโยบำยด้ำนนี้ เนื่องจำกเป็นประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งขันกับกลุ่มบริษัท

ในเครือได ้
 



 
 

 

ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่ง ต้ังขอสังเกตให้ทำงคณะกรรมกำรพิจำรณำ กรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ หำกหมดภำระหนี้สิน 
หรือไม่มีโครงกำรลงทุนใด ๆ แต่มูลค่ำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ไม่สูงมำกนักนั้น ให้พิจำรณำเร่ืองกำรซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นกำรเพิ่มอัตรำ
ก ำไรต่อหุ้นและอัตรำเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้อีกทำง 

นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ รับทรำบและจะน ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำต่อไป 
 

 

ปิดประชุมเวลำ 11.45 น. 

 

      ลงช่ือ.....................................................ประธำนที่ประชุม 
                        (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 

 


