
 
 

 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2564 

วนัองัคำรท่ี 20 กรกฎำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

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

 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน คอื 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ ์  ประธำนกรรมกำร 
2. นำยมงคล มงักรกนก  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

  3. นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
  4. นำยสรุเชษฐ์ ทรพัยส์ำคร  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  5. ดร.ถกล นนัธิรำภำกร  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  6. นำยก ำจร ชื่นชูจิตต ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 85.71 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้สิน้ 7 ท่ำน โดยท่ำนที่เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรบริษัทระหว่ำงปี 90% ขึน้ไป
คิดเป็นรอ้ยละ 90.48 

 กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จ านวน 1 ทา่นคอื 

  1. นำยบุญน ำ บุญน ำทรพัย ์  กรรมกำร 
  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14.29 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คอื 

  1. นำงเพ็ญศิริ        ชินเศรษฐวงศ ์ CFO, ผูจ้ดักำรฝ่ำยบริหำร 
  2. นำยจิรำศกัด์ิ        เด่นเกรียงไกร  ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด 
  3. นำยวฒันธนพล        วฒันธ์นวงศธร ผูจ้ดักำรส่วนบญัชี 

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

  1. นำยศภุฤทธ์ิ        สนัทรชัตไ์ชย   

เร่ิมประชุมเวลำ 10.00 น. 
 เจำ้หนำ้ที่กล่ำวตอ้นรบัผูถ้ือหุน้, แจง้รำยละเอียดผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุม (เร่ิมเปิดประชุม) และชีแ้จงใหท้รำบถึงวิธีปฏิบตัิ
ในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม  

รำยละเอียดผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุม (เร่ิมประชุม) 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มำดว้ยตนเอง จ ำนวน 4 รำย นบัจ ำนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 187,497,400 หุน้ 
2. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ที่ไดมี้กำรมอบฉันทะใหก้บักรรมกำรอิสะหรือบุคคลอื่น และไดล้งคะแนนเสียงในแต่

ละวำระไวล่้วงหนำ้แลว้ จ ำนวน 44 รำย นบัจ ำนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 228,079,137 หุน้ 



 
 

 

3. ผูถ้ือหุน้ออนไลน ์ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้เขำ้รว่มประชุมผ่ำน IR PLUS AGM Application จ ำนวน 9 รำย นบัจ ำนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 
86,701 หุน้ 

4. ผูร้บัมอบฉันทะออนไลน ์ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ที่ไดมี้กำรมอบฉันทะใหแ้ก่บุคคลอื่นเขำ้มำลงคะแนนเสียง ในแต่ละวำระระหว่ำง
กำรประชุมผ่ำน IR PLUS AGM Application  ไม่มี 

รวมจ ำนวนผูถ้ือหุน้ทัง้สิน้ 57 รำย นบัจ ำนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 415,663,238 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 63.95 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 
ซึ่งครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบับริษัท คือ ไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย หรอื ไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และถือหุน้รวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 

กำรออกเสียงลงคะแนน 
- กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำไดเ้ม่ือลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ผ่ำน IR PLUS AGM Application (“Application”) 

แลว้ 
- ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้หลำยรำย ผูร้บัมอบฉันทะจะสำมำรถเขำ้ประชุมแทนผูถ้ือหุน้ได ้1 รำย 

ต่อ 1 อปุกรณ ์เท่ำนัน้ 
- เม่ือเร่ิมประชุมแลว้ สำมำรถลงคะแนนเสียงผ่ำน Application ล่วงหนำ้ไดท้กุวำระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระที่อยู่

ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ทั้งนีผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะตอ้งอยู่รว่มประชุมจนปิดกำรลงมติ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนใน
แต่ละวำระเม่ือมีกำรปิดวำระนั้น ๆ โดยหนึ่งหุน้มีคะแนนเท่ำกบัหนึ่งเสียง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมิไดต้ดัสิทธิในกำรกลบัเขำ้รว่มประชุม
อีกครัง้ เพ่ือลงคะแนนเสียงในวำระต่อไปที่ยงัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของที่ประชุม ผูถ้ือหุน้ 1 รำย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวำระว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนัน้ 

- ส ำหรบัวำระที่ 5 เกี่ยวกับกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นดว้ยไม่นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 
ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- มติของที่ประชุม จะถือตำมคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่เร่ืองซึ่งมีกฎหมำย
และ หรือขอ้บังคบับริษัทก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ก็ใหด้ ำเนินกำร เป็นไปตำมที่ก ำหนดนัน้ โดยประธำนในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่
ประชุมรบัทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นอนัชีข้ำด 

- นอกจำกนีเ้นื่องจำกเป็นกำรลงคะแนนผ่ำน Application แบบออนไลน ์จึงไม่มีบตัรเสียนะคะ 
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน Application โดยจะเรียงล ำดบัก่อนหลัง

ตำมเวลำที่รอ้งขอ เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำประเด็นขอ้ซกัถำม และกำรแสดงควำมคิดเห็น
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระกำรประชุมเท่ำนัน้ 

นำยมงคล  มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนท่ีประชุมกล่ำวเปิดประชุม 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัองัคำรท่ี 14 กรกฎำคม 2563 

นำยมงคล  มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือ
หุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัองัคำรท่ี 14 กรกฎำคม 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชุมและไดเ้ผยแพรบ่น
เว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ 
 ในวำระนีมี้ผูถ้อืหุน้เขำ้รว่มประชุมเพ่ิมขึน้ 1 รำย จ ำนวน 32,100 หุน้ 
 รวมผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 58 รำย จ ำนวน 415,695,338 หุน้ 



 
 

 

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมตดิว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2563 ดงักล่ำว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย 415,695,338 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 1 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 2 คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

นำยวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบถึงสถำนกำรณเ์ศษกระดำษใน
ประเทศ ในช่วงตน้ปีที่แลว้ รำคำเศษกระดำษลดลงค่อนขำ้งต ่ำมำกในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำ สืบเนื่องมำจำกรำคำที่ตกต ่ำตัง้แต่
ปลำยปี 2562 และ 2563 แตห่ลงัจำกตน้ปี 2563 รำคำไดข้ยบัขึน้จำกตน้ปี รำคำ 3,600 บำท/ตนั ช่วงปลำยปี รำคำ 7,000 บำท/ตนั
รำคำรำคำเศษกระดำษต่ำงประเทศ จำกตน้ปี 2563 รำคำ 84 USD./ตนั ช่วงปลำยปี รำคำ 210 USD./ตนั รำยไดจ้ำกกำรขำย
เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,719 ลำ้นบำท, รำยได ้ 3,403 ลำ้นบำท และ 3,569 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
รำยไดจ้ำกกำรขำยตำมไตรมำสในปี 2563 ไตรมำสที่ 1-4 รำยได ้937 ลำ้นบำท, 731 ลำ้นบำท, รำยได ้940 ลำ้นบำท และ 961 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั ปริมำณกำรขำยเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 ปริมำณกำรขำย 214,589 ตนั, 214,229 ตนั และ 259,019 ตนั
ตำมล ำดบั ปริมำณกำรขำยตำมไตรมำสปี 2563 ไตรมำสที่ 1-4 ปริมำณกำรขำย 67,544 ตนั, 53,723 ตนั, 71,473 ตนั และ 66,278 
ตนั ตำมล ำดบั ปริมำณกำรขำยส่งออกระหว่ำงปี 2561-2563 ปริมำณกำรขำยส่งออก 14,108 ตนั, 13,753 ตนั และ 28,331 ตนั 
ตำมล ำดบั จะเห็นไดว่้ำ ในปี 2563 ที่ขำยส่งออกมำกกว่ำปีที่ผ่ำนมำ สำเหตเุพรำะว่ำ Demand ในประเทศลดลง เนื่องจำกผลกระทบ
ของ COVID-19 เลยจ ำเป็นตอ้งส่งออกต่ำงประเทศพ่ิมขึน้เพ่ือชดเชยกำรขำยในประเทศ ปริมำรกำรขำยส่งออกตำมไตรมำสปี 2563 
ไตรมำสที่ 1-4 มีปริมำณกำรขำยส่งออก 7,728 ตนั, 3,150 ตนั, 10,766 ตนั และ 6,687 ตนั ตำมล ำดบั จะเห็นไดว่้ำช่วงไตรมำสที่ 3 
ไดข้ำยส่งออกต่ำงประเทศเพ่ิมขึน้อย่ำงชดัเจน เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 และขยบัตวัดีขึน้ในไตรมำสที่ 4 จึงท ำใหข้ำย
ส่งออกต่ำงประเทศลดลง ส ำหรบัสดัส่วนกำรขำยแยกตำมผลิตภณัฑ ์กระดำษแบ่งเป็น 2 ประเภท สำมำรถจ ำแนกออกเป็น กระดำษ
ท ำลอนลกูฟูก (Medium) และกระดำษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 สดัส่วนกำรขำย Medium คือ 72%, 
73% และ 76% โดยท่ีเหลือคือ Liner 28%, 27% และ 24% ตำมล ำดบั จะเห็นไดว่้ำ Liner ขำยลดลงในปี 2563 เนือ่งจำก บริษัท ท ำ
กำรขำย Medium ใหต้่ำงประเทศเพ่ิมขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562 ที่ผ่ำนมำ สดัส่วนกำรขำยเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมำสที่ 1-
4  ส ำหรบั Medium คอื 77%, 80%, 78% และ 70% ส่วน Liner คือ 23%, 20%, 22% และ 30% ตำมล ำดับ รำคำขำยสินคำ้โดย
เฉล่ียเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 รำคำสินคำ้โดยเฉล่ีย 17,332 บำท/ตนั, 15,887 บำท/ตนั และ 13,779 บำท/ตนั ตำมล ำดบั 
เนื่องจำกรำคำวตัถดุิบเศษกระดำษลดลง จึงท ำใหร้ำคำขำยสินคำ้ส ำเร็จรูปลดลงเช่นกนั รำคำขำยสินคำ้โดยเฉล่ียเปรียบเทียบในปี 
2563 ไตรมำสที่ 1-4 รำคำสินคำ้โดยเฉล่ีย 13,876 บำท/ตนั, 13,598 บำท/ตนั, 13,156 บำท/ตนั และ 14,497 บำท/ตนั ตำมล ำดับ 
Demand ในช่วงไตรมำสที่ 3 ลดลงมำก จึงจ ำเป็นตอ้งมีกำรปรบัลดรำคำเพ่ือใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้
 ที่ประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

 
 



 
 

 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2563 
 นำยมงคล  มังกรกนก ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ที่ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 
 ในวำระนีมี้ผูถ้ือหุน้เขำ้รว่มประชุมเพ่ิมขึน้ 2 รำย จ ำนวน 5,798,100 หุน้ 
 รวมผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 60 รำย จ ำนวน 421,493,438 หุน้ 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบกำรเงิน
ประจ ำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 421,493,438 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 3 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 4 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

นำยวชัชระ ชินเศรษบวงศ ์ชีแ้จงว่ำตำมกฎหมำยและขอ้บังคับของบริษัทฯ ก ำหนดใหใ้นแต่ละปี กรรมกำรจะตอ้งออกตำม
วำระจ ำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้หมด โดยผูถ้ือหุน้สำมำรถพิจำรณำเลือกกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งใหม่อีก
ครัง้หนึ่งได ้ปัจจุบันกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 7 ท่ำน ดงันัน้ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้นี ้จึงมีกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ รวม 
3 ท่ำน อนัไดแ้ก่ 

1. นำยมงคล  มงักรกนก       
2. นำยบุญน ำ  บุญน ำทรพัย ์       
3. นำยก ำจร  ชื่นชูจิตต ์      

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้ือหุ้นรำยย่อย เสนอรำยชื่อบุคคลเขำ้รบักำรเลือกตั้งระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึง 31 
มกรำคม 2564 แต่ไม่ไดร้บักำรเสนอแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูมี้ส่วนได้เสียไดก้ลั่นกรองและพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ ระมดัระวงั แลว้เห็นว่ำ กรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งทัง้ 3 ท่ำน เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒุิ มีพืน้ฐำนและควำมเชี่ยวชำญ 
ทัง้เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนโปรง่ใสและปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรที่ผ่ำนมำไดเ้ป็นอย่ำงดี จึงเห็นสมควร
ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ขำ้งตน้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ป็น
กรรมกำรอิสระนัน้ จะสำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 
 ในวำระนีมี้ผูถ้ือหุน้เขำ้รว่มประชุมออกจำกกำรประชุม 1 รำย จ ำนวน 2,500 หุน้ 
 รวมผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 59 รำย จ ำนวน 421,490,938 หุน้ 

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ลือกตัง้กรรมกำร 
ทัง้ชุด จ ำนวน 3 ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

 



 
 

 

1. นำยมงคล มงักรกนก กรรมกำรผูจ้ดักำร 
เห็นดว้ย 406,514,746 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 96.4469 
ไม่เห็นดว้ย 14,976,192 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 3.5531 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมตวิำระท่ี 5 เห็นดว้ย    

 
2. นำยบุญน ำ บุญน ำทรพัย ์ กรรมกำรบริษัท 

เห็นดว้ย 397,974,446 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 95.2912 
ไม่เห็นดว้ย 23,516,492 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 5.5794 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 5 เห็นดว้ย    

 
3. นำยก ำจร ชื่นชูจิตต ์ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 396,377,246 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 94.0417 
ไม่เห็นดว้ย 25,113,692 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 5.9583 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 5 เหน็ดว้ย    

 
วำระท่ี 5 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

นำยมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำจำกผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำร ผลกำร
ประกอบกำร และอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทแลว้ มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
ส ำหรบัปี 2564 ดงันี ้
  - 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 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,230,000 บำท/ปี  
  
  
 
 



 
 

 

รวมผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 59 รำย จ ำนวน 421,490,938 หุน้ 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2564 ตำมทีเ่สนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 421,490,938 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 6 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 6 พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 นำยสรุเชษฐ์ ทรพัยส์ำคร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ชีแ้จงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมเพ่ือ
พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตและไดน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้
เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 
ดงันี ้ 

1. นำงสวิุมล  กฤตยำเกียรณ ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน  2982 
2. นำยนพฤกษ์    พิษณุวงษ ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน 7764 
3. นำยวิโรจน ์  สจัจธรรมนกุูล   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขทะเบียน  5128 
โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและรบัรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ได ้และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2564 

ดงันี ้
      -  ค่ำบริกำรสอบบญัชี ประจ ำงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564    720,000    บำท 

     -  ค่ำบริกำรสอบทำนงบกำรเงินไตรมำสละ 150,000 บำท x 3 ไตรมำส  450,000    บำท 
     -  ค่ำตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทนุ BOI  
         ปี 2564 ฉบบัละ 50,000 บำท จ ำนวน  1 ฉบบั                   50,000    บำท 

              รวมเป็นเงินทัง้สิน้               1,220,000    บำท 
 ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท , ผู้บริหำร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำผลงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ำกดั มีควำมเห็นว่ำมีคุณภำพ มีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหนำ้ที่ไดเ้ป็น
อย่ำงดีเสมอมำ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่ำนเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2564 

ในวำระนีมี้ผูถ้ือหุน้เขำ้รว่มประชุมออกจำกกำรประชุม 1 รำย จ ำนวน 5,798,000 หุน้ 
 รวมผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุมทัง้สิน้ 58 รำย จ ำนวน 415,692,938 หุน้ 
 
 
 



 
 

 

 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผูส้อบบัญชี
ประจ ำปี 2564 และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่เสนอมำโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  

 

เห็นดว้ย 415,692,938 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 7 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 7 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 
 -ไม่มี-  
 
ค ำถำมจำกผูถ้ือหุน้ 

• นำยนิรนัดร ์อยู่ชำ สอบถำมว่ำ บริษัทไดด้ ำเนินกำรเพ่ิมไลนก์ำรผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแลว้ หำกตัดสินใจล่ำชำ้จะท ำใหเ้สีย
โอกำสได ้ทัง้ที่องคป์ระกอบในกำรเพ่ิมก ำลงักำรมีพรอ้มแลว้ทกุดำ้น เช่น 
 - ควำมสำมำรถของบริษัท ที่มีบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถที่สูงมำก จะเห็นไดจ้ำกอตัรำก ำไรสุทธิที่บริษัทท ำไดอ้ยู่ใน
อนัดบัตน้ๆของธุรกิจ 
 - ธุรกิจบรรจุภณัท ์กล่องกระดำษมีกำรเติบโตแบบกำ้วกระโดด 
 - ก ำไรสะสมของบริษัทมีมำกพอสมควรแลว้ 
 - อตัรำดอกเบีย้เงินกูอ้ยู่ในระดบัต ่ำ ซึ่งทำงบริษัทมีงบกำรเงินที่สวย ง่ำยต่อกำรต่อรองเรื่องอตัรำดอกเบีย้ (โดยใหธ้นำคำร 
3-4 แห่ง มำคยุ เพ่ือต่อรองอตัรำดอกเบีย้ คำดว่ำน่ำไดอ้ตัรำดอกเบีย้คงที่ ท่ี 2 % ต่อปี ระยะเวลำ 3 ปี หลงัจำกนัน้คิด MLR-3% ต่อ
ปี) 
 ปัจจุบันบริษัทอยู่ในตลำด SET อุตสำหกรรมหมวดธุรกิจ กระดำษ และวัสดุกำรพิมพ ์สำมำรถเปล่ียนในตลำด SET เป็น 
อตุสำหกรรมหมวดธุรกิจ บรรจุภณัฑก์ระดำษจะดีกว่ำและสำมำรถท ำไดห้รือไม่ 

• นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่ำ ส ำหรบักำรขยำยก ำลงักำรผลิต เป็นเร่ืองที่ปรึกษำกนัตลอดในคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
เป็นกำรลงทุนที่ใชเ้งินลงทุนมำกกับกำรขึน้เครื่องเดินกระดำษอีกเครื่อง ช่วงนีถ้้ำจะลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนที่เครื่องกระดำษก ำลัง
กำรผลิตประมำณ 1,000 ตัน/วนั ซึ่งหมำยถึงกำรลงทนุ 4,000 ลำ้นบำท บริษัทตอ้งมั่นใจว่ำผลิตแลว้ขำยไดห้มด ตอนนีอ้ยู่ในขัน้ตอน
ที่ก ำลังศึกษำตลำดอยู่ ในสถำนกำรณ์ตอนนีมี้ยังโรคระบำด COVID -19 มีควำมเส่ียงค่อนขำ้งมำกในกำรลงทุน ตอนนีท้ี่ท  ำอยู่คือ 
ปรบัปรุงประสิทธิภำพของเครื่องจักรที่มีอยู่  ปีนี ้ไดล้งทุนซือ้เครื่องจักรระบบเตรียมเยื่อใหม่ โดยสั่งท ำจำกต่ำงประเทศ มำแทนที่
เครื่องจักรเดิมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องเดินกระดำษเครื่องที่ 1 โดยระบบนี้ใช้มำ 27 ปีแลว้ ค่อนขำ้งล่ำสมัย คำดว่ำจะ
ติดตัง้แลว้เสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 และเร่ิมใชง้ำนไดใ้นไตรมำสที่ 3 ในปีเดียวกนั หลังจำกปรบัปรุงแลว้ทำงบริษัทเชื่อว่ำ
ผลผลิตน่ำจะเพ่ิมขึน้อีกประมำณ 20% นี่คือแผนระยะสัน้ที่บริษัทไดท้ ำไปก่อน ตำมที่ไดร้ำยงำนในที่ประชุมไปก่อนหนำ้นีแ้ลว้ ในปี 
2563 บริษัทมีกำรส่งออกค่อนขำ้งมำก มำในปี 2564 ทำงบริษัทจะเปล่ียนกลยทุธท์ำงกำรขำย เนน้ขำยในประเทศมำกขึน้เนื่องจำก 
ผลตอบแทนในกำรจ ำหน่ำยในประเทศดีกว่ำต่ำงประเทศมำก และเปล่ียนกลยทุธท์ ำกำรขำยกระดำษผิวกล่องมำกขึน้ โดยปีนีต้ั้งเป้ำ
ไวว่้ำจะท ำกำรขำยกระดำษผิวกล่อง 40% ของยอดขำย ซึ่งขณะนีส้ำมำรถท ำได ้36-38% เพ่ิมขึน้กว่ำปี 2563 พอสมควร 



 
 

 

• นำยวิรชั อยู่ชำ สอบถำมว่ำ มีเป้ำหมำยกำรก ำหนดรอบหมนุเวียน และระดบักำรใหบ้ริกำรของสินตำ้แต่ละรำยกำรหรือไม่ 

• นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่ำ สินคำ้ที่ผลิตมี 2 อย่ำง Make to order และ Make to stock ทำงบริษัทมีกำรก ำหนด
รอบระยะเวลำหมุนเวียนที่ชัดเจน แต่สถำนกำรณ์ปัจจุบัน สินค้ำที่ผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ ท ำให้ควบคุมได้
ล ำบำกพอสมควร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ไดมี้กำรติดตำมอย่ำงใกลช้ิด เพ่ือใหก้ำรควบคุมสินคำ้เป็นไปตำมแผนกำรผลิตและกำรขำย
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

นำยมงคล  มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนท่ีประชุมกล่ำวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ 11.50 น. 
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