บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ครัง้ ที่ 1/2564
วันอังคำรที่ 20 กรกฎำคม 2564 เวลำ 10.00 น. ด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
...............................................................................................................................................................................................
กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จานวน 6 ท่าน คือ
1. ดร.ชิน
ชินเศรษฐวงศ์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยมงคล
มังกรกนก
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
3. นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร
4. นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
5. ดร.ถกล
นันธิรำภำกร
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
6. นำยกำจร
ชื่นชูจิตต์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
85.71
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรทัง้ สิน้ 7 ท่ำน โดยท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมกรรมกำรบริษัทระหว่ำงปี 90% ขึน้ ไป
คิดเป็ นร้อยละ 90.48
กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จานวน 1 ท่านคือ
1. นำยบุญนำ บุญนำทรัพย์
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
14.29

กรรมกำร

ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 3 ท่าน คือ
1. นำงเพ็ญศิริ
2. นำยจิรำศักดิ์
3. นำยวัฒนธนพล

ชินเศรษฐวงศ์
เด่นเกรียงไกร
วัฒน์ธนวงศธร

CFO, ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบริหำร
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด
ผูจ้ ดั กำรส่วนบัญชี

ตัวแทนจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ที่เข้าร่วมประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
1. นำยศุภฤทธิ์

สันทรัชต์ไชย

เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
เจ้ำหน้ำที่กล่ำวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ , แจ้งรำยละเอียดผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม (เริ่มเปิ ดประชุม) และชีแ้ จงให้ทรำบถึงวิธีปฏิบตั ิ
ในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
รำยละเอียดผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุม (เริ่มประชุม)
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มำด้วยตนเอง จำนวน 4 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 187,497,400 หุน้
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ได้มีกำรมอบฉันทะให้กบั กรรมกำรอิสะหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่
ละวำระไว้ล่วงหน้ำแล้ว จำนวน 44 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 228,079,137 หุน้

3. ผูถ้ ือหุน้ ออนไลน์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมผ่ำน IR PLUS AGM Application จำนวน 9 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้
86,701 หุน้
4. ผูร้ บั มอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ได้มีกำรมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้ำมำลงคะแนนเสียง ในแต่ละวำระระหว่ำง
กำรประชุมผ่ำน IR PLUS AGM Application ไม่มี
รวมจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ สิน้ 57 รำย นับจำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 415,663,238 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 63.95 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด
ซึ่งครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับบริษัท คือ ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 รำย หรือ ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และถือหุน้ รวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด
กำรออกเสียงลงคะแนน
- กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระทำได้เมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ผ่ำน IR PLUS AGM Application (“Application”)
แล้ว
- ในกรณีที่ผรู้ บั มอบฉันทะ รับมอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้ หลำยรำย ผูร้ บั มอบฉันทะจะสำมำรถเข้ำประชุมแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ 1 รำย
ต่อ 1 อุปกรณ์ เท่ำนัน้
- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว สำมำรถลงคะแนนเสียงผ่ำน Application ล่วงหน้ำได้ทกุ วำระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระที่อยู่
ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ทั้งนีผ้ เู้ ข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะต้องอยู่รว่ มประชุมจนปิ ดกำรลงมติ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนใน
แต่ละวำระเมื่อมีกำรปิ ดวำระนั้น ๆ โดยหนึ่งหุน้ มีคะแนนเท่ำกับหนึ่งเสียง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมิได้ตดั สิทธิในกำรกลับเข้ำร่วมประชุม
อีกครัง้ เพื่อลงคะแนนเสียงในวำระต่อไปที่ยงั อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของที่ประชุม ผูถ้ ือหุน้ 1 รำย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวำระว่ำ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนัน้
- สำหรับวำระที่ 5 เกี่ยวกับกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นด้วยไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ใน 3
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- มติของที่ประชุม จะถือตำมคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมำย
และ หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น ก็ให้ดำเนินกำร เป็ นไปตำมที่กำหนดนัน้ โดยประธำนในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่
ประชุมรับทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็ นอันชีข้ ำด
- นอกจำกนีเ้ นื่องจำกเป็ นกำรลงคะแนนผ่ำน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีบตั รเสียนะคะ
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน Application โดยจะเรียงลำดับก่อนหลัง
ตำมเวลำที่รอ้ งขอ เพื่อควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำประเด็นข้อซักถำม และกำรแสดงควำมคิดเห็น
ที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมเท่ำนัน้
นำยมงคล มังกรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทำหน้ำที่เป็ นประธำนทีป่ ระชุมกล่ำวเปิ ดประชุม
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 14 กรกฎำคม 2563
นำยมงคล มังกรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจำปี ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันอังคำรที่ 14 กรกฎำคม 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว
ในวำระนีม้ ีผถู้ อื หุน้ เข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1 รำย จำนวน 32,100 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 58 รำย จำนวน 415,695,338 หุน้

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ครัง้ ที่ 1/2563 ดังกล่ำว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
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วำระที่ 2 คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมกำรและรองกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ได้ชแี้ จงให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบถึงสถำนกำรณ์เศษกระดำษใน
ประเทศ ในช่วงต้นปี ที่แล้ว รำคำเศษกระดำษลดลงค่อนข้ำงต่ำมำกในรอบหลำยปี ที่ผ่ำนมำ สืบเนื่องมำจำกรำคำที่ตกต่ำตัง้ แต่
ปลำยปี 2562 และ 2563 แต่หลังจำกต้นปี 2563 รำคำได้ขยับขึน้ จำกต้นปี รำคำ 3,600 บำท/ตัน ช่วงปลำยปี รำคำ 7,000 บำท/ตัน
รำคำรำคำเศษกระดำษต่ำงประเทศ จำกต้นปี 2563 รำคำ 84 USD./ตัน ช่วงปลำยปี รำคำ 210 USD./ตัน รำยได้จำกกำรขำย
เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 รำยได้จำกกำรขำย 3,719 ล้ำนบำท, รำยได้ 3,403 ล้ำนบำท และ 3,569 ล้ำนบำทตำมลำดับ
รำยได้จำกกำรขำยตำมไตรมำสในปี 2563 ไตรมำสที่ 1-4 รำยได้ 937 ล้ำนบำท, 731 ล้ำนบำท, รำยได้ 940 ล้ำนบำท และ 961 ล้ำน
บำทตำมลำดับ ปริมำณกำรขำยเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 ปริมำณกำรขำย 214,589 ตัน, 214,229 ตัน และ 259,019 ตัน
ตำมลำดับ ปริมำณกำรขำยตำมไตรมำสปี 2563 ไตรมำสที่ 1-4 ปริมำณกำรขำย 67,544 ตัน, 53,723 ตัน, 71,473 ตัน และ 66,278
ตัน ตำมลำดับ ปริมำณกำรขำยส่งออกระหว่ำงปี 2561-2563 ปริมำณกำรขำยส่งออก 14,108 ตัน, 13,753 ตัน และ 28,331 ตัน
ตำมลำดับ จะเห็นได้ว่ำ ในปี 2563 ที่ขำยส่งออกมำกกว่ำปี ที่ผ่ำนมำ สำเหตุเพรำะว่ำ Demand ในประเทศลดลง เนื่องจำกผลกระทบ
ของ COVID-19 เลยจำเป็ นต้องส่งออกต่ำงประเทศพิ่มขึน้ เพื่อชดเชยกำรขำยในประเทศ ปริมำรกำรขำยส่งออกตำมไตรมำสปี 2563
ไตรมำสที่ 1-4 มีปริมำณกำรขำยส่งออก 7,728 ตัน, 3,150 ตัน, 10,766 ตัน และ 6,687 ตัน ตำมลำดับ จะเห็นได้ว่ำช่วงไตรมำสที่ 3
ได้ขำยส่งออกต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ อย่ำงชัดเจน เนื่องจำกผลกระทบจำก COVID-19 และขยับตัวดีขนึ ้ ในไตรมำสที่ 4 จึงทำให้ขำย
ส่งออกต่ำงประเทศลดลง สำหรับสัดส่วนกำรขำยแยกตำมผลิตภัณฑ์ กระดำษแบ่งเป็ น 2 ประเภท สำมำรถจำแนกออกเป็ น กระดำษ
ทำลอนลูกฟูก (Medium) และกระดำษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 สัดส่วนกำรขำย Medium คือ 72%,
73% และ 76% โดยที่เหลือคือ Liner 28%, 27% และ 24% ตำมลำดับ จะเห็นได้ว่ำ Liner ขำยลดลงในปี 2563 เนือ่ งจำก บริษัท ทำ
กำรขำย Medium ให้ต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ผ่ำนมำ สัดส่วนกำรขำยเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมำสที่ 14 สำหรับ Medium คือ 77%, 80%, 78% และ 70% ส่วน Liner คือ 23%, 20%, 22% และ 30% ตำมลำดับ รำคำขำยสินค้ำโดย
เฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2561-2563 รำคำสินค้ำโดยเฉลี่ย 17,332 บำท/ตัน, 15,887 บำท/ตัน และ 13,779 บำท/ตัน ตำมลำดับ
เนื่องจำกรำคำวัตถุดิบเศษกระดำษลดลง จึงทำให้รำคำขำยสินค้ำสำเร็จรูปลดลงเช่นกัน รำคำขำยสินค้ำโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบในปี
2563 ไตรมำสที่ 1-4 รำคำสินค้ำโดยเฉลี่ย 13,876 บำท/ตัน, 13,598 บำท/ตัน, 13,156 บำท/ตัน และ 14,497 บำท/ตัน ตำมลำดับ
Demand ในช่วงไตรมำสที่ 3 ลดลงมำก จึงจำเป็ นต้องมีกำรปรับลดรำคำเพื่อให้สำมำรถแข่งขันได้
ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี 2563
นำยมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี 2563 ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว
ในวำระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 รำย จำนวน 5,798,100 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 60 รำย จำนวน 421,493,438 หุน้
ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบกำรเงิน
ประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวำระที่ 3

421,493,438
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
นำยวัชชระ ชินเศรษบวงศ์ ชีแ้ จงว่ำตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมกำรจะต้องออกตำม
วำระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้ หมด โดยผูถ้ ือหุน้ สำมำรถพิจำรณำเลือกกรรมกำรที่ออกตำมวำระกลับเข้ำดำรงตำแหน่งใหม่อีก
ครัง้ หนึ่งได้ ปั จจุบันกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 7 ท่ำน ดังนัน้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี้ จึงมีกรรมกำรที่ตอ้ งออกตำมวำระ รวม
3 ท่ำน อันได้แก่
1. นำยมงคล
มังกรกนก
2. นำยบุญนำ
บุญนำทรัพย์
3. นำยกำจร
ชื่นชูจิตต์
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือ หุ้นรำยย่อ ย เสนอรำยชื่ อ บุคคลเข้ำรับ กำรเลือ กตั้งระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ถึง 31
มกรำคม 2564 แต่ไม่ได้รบั กำรเสนอแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผูม้ ีส่วนได้เสียได้กลั่นกรองและพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่ำ กรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งทัง้ 3 ท่ำน เป็ นบุคคลผูท้ รงคุณวุฒิ มีพนื ้ ฐำนและควำมเชี่ยวชำญ
ทัง้ เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรทำงำนโปร่งใสและปฏิบตั ิงำนในฐำนะกรรมกำรที่ผ่ำนมำได้เป็ นอย่ำงดี จึงเห็นสมควร
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้ำงต้นเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อให้เป็ น
กรรมกำรอิสระนัน้ จะสำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ และเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ในวำระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมออกจำกกำรประชุม 1 รำย จำนวน 2,500 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 59 รำย จำนวน 421,490,938 หุน้
ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตัง้ กรรมกำร
ทัง้ ชุด จำนวน 3 ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นำยมงคล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวำระที่ 5

มังกรกนก
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
406,514,746
เสียง
14,976,192
เสียง
เสียง
เสียง
เห็นด้วย

2. นำยบุญนำ บุญนำทรัพย์
กรรมกำรบริษัท
เห็นด้วย
397,974,446
เสียง
ไม่เห็นด้วย
23,516,492
เสียง
งดออกเสียง
เสียง
บัตรเสีย
เสียง
สรุปมติวำระที่ 5
เห็นด้วย
3. นำยกำจร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวำระที่ 5

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

96.4469
3.5531
-

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

95.2912
5.5794
-

ชื่นชูจิตต์
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
396,377,246
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
25,113,692
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย

94.0417
5.9583
-

วำระที่ 5 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2564
นำยมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจ ำรณำจำกผลกำรปฎิ บัติงำนของคณะกรรมกำร ผลกำร
ประกอบกำร และอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัทแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
สำหรับปี 2564 ดังนี้
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ท่ำนละ 10,000 บำท/เดือน
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ
ท่ำนละ 10,000 บำท/เดือน
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร
ท่ำนละ 10,000 บำท/เดือน
- ค่ำตอบแทนกรรมกำรสรรหำฯ
ท่ำนละ 7,500 บำท/เดือน
- บำเหน็จกรรมกำรบริษัท
ท่ำนละ 200,000 บำท/ปี
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,230,000 บำท/ปี

รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 59 รำย จำนวน 421,490,938 หุน้
ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2564 ตำมทีเ่ สนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวำระที่ 6

421,490,938
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่ำตอบแทน
นำยสุรเชษฐ์ ทรัพย์สำคร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ชีแ้ จงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมเพื่อ
พิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตและได้นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
ดังนี้
1. นำงสุวิมล
กฤตยำเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 2982
2. นำยนพฤกษ์
พิษณุวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 7764
3. นำยวิโรจน์
สัจจธรรมนุกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขทะเบียน 5128
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ ำกำรตรวจสอบและรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่ำตอบแทนประจำปี 2564
ดังนี้
- ค่ำบริกำรสอบบัญชี ประจำงวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
720,000 บำท
- ค่ำบริกำรสอบทำนงบกำรเงินไตรมำสละ 150,000 บำท x 3 ไตรมำส
450,000 บำท
- ค่ำตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน BOI
ปี 2564 ฉบับละ 50,000 บำท จำนวน 1 ฉบับ
50,000 บำท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
1,220,000 บำท
ทั้งนี้ผู้ส อบบัญ ชี ตำมรำยชื่อ ที่เสนอมำไม่มี ควำมสัมพันธ์ห รือ มี ส่วนได้เสี ยกับ บริษั ท , ผู้บ ริหำร, ผู้ถือ หุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลงำนที่ผ่ำนมำของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด มีควำมเห็นว่ำมีคุณภำพ มีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่ได้เป็ น
อย่ำงดีเสมอมำ จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีทงั้ 3 ท่ำนเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564
ในวำระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ เข้ำร่วมประชุมออกจำกกำรประชุม 1 รำย จำนวน 5,798,000 หุน้
รวมผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่วมประชุมทัง้ สิน้ 58 รำย จำนวน 415,692,938 หุน้

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ประจำปี 2564 และกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่เสนอมำโดยมีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
สรุปมติวำระที่ 7

415,692,938
เห็นด้วย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วำระที่ 7 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
-ไม่มีคำถำมจำกผูถ้ ือหุน้
• นำยนิรนั ดร์ อยู่ชำ สอบถำมว่ำ บริษัทได้ดำเนินกำรเพิ่มไลน์กำรผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว หำกตัดสินใจล่ำช้ำจะทำให้เสีย
โอกำสได้ ทัง้ ที่องค์ประกอบในกำรเพิ่มกำลังกำรมีพร้อมแล้วทุกด้ำน เช่น
- ควำมสำมำรถของบริษัท ที่มีบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถที่สูงมำก จะเห็นได้จำกอัตรำกำไรสุทธิที่บริษัททำได้อยู่ใน
อันดับต้นๆของธุรกิจ
- ธุรกิจบรรจุภณ
ั ท์ กล่องกระดำษมีกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดด
- กำไรสะสมของบริษัทมีมำกพอสมควรแล้ว
- อัตรำดอกเบีย้ เงินกูอ้ ยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทำงบริษัทมีงบกำรเงินที่สวย ง่ำยต่อกำรต่อรองเรื่องอัตรำดอกเบีย้ (โดยให้ธนำคำร
3-4 แห่ง มำคุย เพื่อต่อรองอัตรำดอกเบีย้ คำดว่ำน่ำได้อตั รำดอกเบีย้ คงที่ ที่ 2 % ต่อปี ระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกนัน้ คิด MLR-3% ต่อ
ปี )
ปั จจุบันบริษัทอยู่ในตลำด SET อุตสำหกรรมหมวดธุรกิจ กระดำษ และวัสดุกำรพิ มพ์ สำมำรถเปลี่ยนในตลำด SET เป็ น
อุตสำหกรรมหมวดธุรกิจ บรรจุภณ
ั ฑ์กระดำษจะดีกว่ำและสำมำรถทำได้หรือไม่
• นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่ำ สำหรับกำรขยำยกำลังกำรผลิต เป็ นเรื่องที่ปรึกษำกันตลอดในคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง
เป็ นกำรลงทุนที่ใช้เงินลงทุนมำกกับกำรขึน้ เครื่องเดินกระดำษอีกเครื่อง ช่วงนีถ้ ้ำจะลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนที่เครื่องกระดำษกำลัง
กำรผลิตประมำณ 1,000 ตัน/วัน ซึ่งหมำยถึงกำรลงทุน 4,000 ล้ำนบำท บริษัทต้องมั่นใจว่ำผลิตแล้วขำยได้หมด ตอนนีอ้ ยู่ในขัน้ ตอน
ที่กำลังศึกษำตลำดอยู่ ในสถำนกำรณ์ตอนนีม้ ียังโรคระบำด COVID -19 มีควำมเสี่ยงค่อนข้ำงมำกในกำรลงทุน ตอนนีท้ ี่ทำอยู่คือ
ปรับปรุงประสิทธิภำพของเครื่อ งจักรที่มีอยู่ ปี นี้ได้ลงทุนซื อ้ เครื่อ งจักรระบบเตรียมเยื่อใหม่ โดยสั่งทำจำกต่ำงประเทศ มำแทนที่
เครื่อ งจักรเดิมซึ่งเป็ นส่วนประกอบหลักของเครื่องเดินกระดำษเครื่องที่ 1 โดยระบบนี้ใช้มำ 27 ปี แล้ว ค่อ นข้ำงล่ำสมัย คำดว่ำจะ
ติดตัง้ แล้วเสร็จภำยในไตรมำสที่ 2 ของปี 2565 และเริ่มใช้งำนได้ในไตรมำสที่ 3 ในปี เดียวกัน หลังจำกปรับปรุงแล้วทำงบริษัทเชื่อว่ำ
ผลผลิตน่ำจะเพิ่มขึน้ อีกประมำณ 20% นี่คือแผนระยะสัน้ ที่บริษัทได้ทำไปก่อน ตำมที่ได้รำยงำนในที่ประชุมไปก่อนหน้ำนีแ้ ล้ว ในปี
2563 บริษัทมีกำรส่งออกค่อนข้ำงมำก มำในปี 2564 ทำงบริษัทจะเปลี่ยนกลยุทธ์ทำงกำรขำย เน้นขำยในประเทศมำกขึน้ เนื่องจำก
ผลตอบแทนในกำรจำหน่ำยในประเทศดีกว่ำต่ำงประเทศมำก และเปลี่ยนกลยุทธ์ทำกำรขำยกระดำษผิวกล่องมำกขึน้ โดยปี นีต้ ั้งเป้ำ
ไว้ว่ำจะทำกำรขำยกระดำษผิวกล่อง 40% ของยอดขำย ซึ่งขณะนีส้ ำมำรถทำได้ 36-38% เพิ่มขึน้ กว่ำปี 2563 พอสมควร

• นำยวิรชั อยู่ชำ สอบถำมว่ำ มีเป้ำหมำยกำรกำหนดรอบหมุนเวียน และระดับกำรให้บริกำรของสินต้ำแต่ละรำยกำรหรือไม่
• นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชีแ้ จงว่ำ สินค้ำที่ผลิตมี 2 อย่ำง Make to order และ Make to stock ทำงบริษัทมีกำรกำหนด
รอบระยะเวลำหมุนเวียนที่ชัดเจน แต่สถำนกำรณ์ปัจ จุบัน สินค้ำที่ผลิตไม่เพียงพอต่อ ควำมต้องกำรของลูกค้ำ ทำให้ควบคุม ได้
ลำบำกพอสมควร อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กำรควบคุมสินค้ำเป็ นไปตำมแผนกำรผลิตและกำรขำย
อย่ำงสม่ำเสมอ
นำยมงคล มังกรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ทำหน้ำที่เป็ นประธำนทีป่ ระชุมกล่ำวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลำ 11.50 น.
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