
 
 

 

บริษัท ยไูนเต็ด เปเปอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2565 

วนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. ดว้ยกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

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

 กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คอื 

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

  3. นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์  กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
  4. นำยสรุเชษฐ์ ทรพัยส์ำคร  กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  5. ดร.ถกล นนัธิรำภำกร  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  6. นำยก ำจร ชื่นชูจิตต ์  กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  7. นำยบุญน ำ บุญน ำทรพัย ์  กรรมกำร 
  คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100.00 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้สิน้ 7 ท่ำน โดยท่ำนที่เขำ้ร่วมประชุมกรรมกำรบริษัทระหว่ำงปี 90% ขึน้ไป
คิดเป็นรอ้ยละ 97.62 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คอื 

  1. นำงเพ็ญศิริ        ชินเศรษฐวงศ ์ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร, CFO 
  2. นำยจิรำศกัด์ิ        เด่นเกรียงไกร  ผูจ้ดักำรทั่วไป (ส ำนกังำนใหญ)่ 
  3. นำยวฒันธนพล        วฒันธ์นวงศธร ผูจ้ดักำรส่วนบญัชี 

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

  1. นำงสำวกมลเมตต ์        กฤตยำเกียรณ ์   

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

รำยละเอียดผูถ้ือหุน้ที่เขำ้รว่มประชุม (เร่ิมประชุม) 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มำดว้ยตนเอง จ ำนวน 12 รำย นบัจ ำนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 192,869,361 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 29.6722 
2. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ที่ไดมี้กำรมอบฉันทะใหก้บักรรมกำรอิสะหรือบุคคลอื่น จ ำนวน 96 รำย นบัจ ำนวน

หุน้ไดท้ัง้สิน้ 225,284,329 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 34.6591 
รวมจ ำนวนผูถ้ือหุน้ทัง้สิน้ 108 รำย นบัจ ำนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 418,153,690 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.3313 ของจ ำนวนหุน้

ทัง้หมด ซึ่งครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบับริษัท คือ ไม่นอ้ยกว่ำ 25 รำย หรือ ไม่นอ้ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมด และถือ
หุน้รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมด 



 
 

 

กำรออกเสียงลงคะแนน 
- กำรออกเสียงลงคะแนนจะกระท ำไดเ้ม่ือลงทะเบียนเขำ้รว่มประชุม ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(EGM) DAP e-Shareholder 

Meeting “ระบบ” แลว้ 
- ในกรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะ รบัมอบฉันทะจำกผูถ้ือหุน้หลำยรำย ผูร้บัมอบฉันทะจะสำมำรถเขำ้ประชุมแทนผูถ้ือหุน้ได ้1 รำย 

ต่อ 1 อปุกรณ ์เท่ำนัน้ 
- เม่ือเร่ิมประชุมแลว้ สำมำรถลงคะแนนเสียงผ่ำน ”ระบบ” ในแต่ละวำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ ทั้งนีผู้เ้ขำ้ร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียง จะตอ้งอยู่รว่มประชุมจนปิดกำรลงมติ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวำระเม่ือมีกำรปิดวำระนัน้ ๆ โดยหนึ่ง
หุน้มีคะแนนเท่ำกับหนึ่งเสียง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมิไดต้ัดสิทธิในกำรกลับเขำ้ร่วมประชุมอีกครัง้ เพ่ือลงคะแนนเสียงในวำระต่อไปที่
ยงัอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของที่ประชุม ผูถ้ือหุน้ 1 รำย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระว่ำ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เพียงทำงใดทำงหนึ่งเท่ำนัน้ 

- ส ำหรบัวำระที่ 7 เกี่ยวกับกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 ตอ้งได้รบัคะแนนเสียงเห็นดว้ยไม่
นอ้ยกว่ำ 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

- มติของที่ประชุม จะถือตำมคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุม และมีสิทธิออกเสียง เวน้แต่เร่ืองซึ่งมีกฎหมำย
และ หรือขอ้บงัคับบริษัทก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ก็ใหด้ ำเนินกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดนั้น โดยประธำนในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ในที่
ประชุมรบัทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนน ถำ้มีคะแนนเสียงเท่ำกนั ใหป้ระธำนในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเป็นอนัชีข้ำด 

- นอกจำกนีเ้นื่องจำกเป็นกำรลงคะแนนผ่ำน “ระบบ” แบบออนไลน ์จึงไม่มีบตัรเสีย 
ผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สำมำรถซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน “ระบบ” โดยจะเรียงล ำดบัก่อนหลังตำม

เวลำที่รอ้งขอ เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในกำรพิจำรณำประเด็นขอ้ซักถำม และกำรแสดงควำมคิดเห็น
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระกำรประชุมเท่ำนัน้ 

นำยมงคล  มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนท่ีประชุมกล่ำวเปิดประชุม 
วำระท่ี 1 คณะกรรมกำรรำยงำน กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัปี 2563 เม่ือวนัองัคำรที่ 25 พฤษภำคม 2564 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร ไดช้ีแ้จงเนื่องดว้ยผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 
ท ำให้บริษัทไม่สำมำรถจัดประชุมสำมัญผู้ถือประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2564 ได้ตำมปกติ จ ำเป็นต้องเล่ือนออกไป จำกเดิม 27 เมษำยน 
2564 ไปเป็น 20 กรกฎำคม 2564 ทัง้นีบ้ริษัทไดพิ้จำรณำอย่ำงรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ มีมตเิห็นควรใหอ้นมุตัิจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลแทนกำรจ่ำยตำมปกติท่ีจ ำเป็นตอ้งขออนุมตัิจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้เสียก่อน อนัจะส่งผลใหเ้กิดควำมล่ำชำ้และส่งผลกระทบต่อผู้
ถือหุน้ได ้โดยมีก ำหนดท ำจ่ำยในวนัที่ 25 พฤษภำคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลำเดียวกนักบักำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี ในปีที่ผ่ำน ๆ 
มำ  

ที่ประชุมรบัทรำบผลกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัปี 2563 เม่ือวนัองัคำรที่ 25 พฤษภำคม 2564 
 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2564 เม่ือวนัองัคำรท่ี 20 กรกฎำคม 2564 
นำยมงคล  มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ

ผูถ้ือหุ้นประจ ำปี ครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันอังคำรที่ 20 กรกฎำคม 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้นพรอ้มหนังสือเชิญประชุมและได้
เผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบริษัทฯ แลว้ 
  



 
 

 

ท่ีประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรบัรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี ครัง้ที่ 1/2564 ดงักล่ำว โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

เห็นดว้ย 418,181,284 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง 506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 2 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 3 คณะกรรมกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

นำยวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ัดกำร ไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้ือหุน้ทรำบถึงรำคำรบัซือ้เศษกระดำษในประเทศ
ในปี 2564 ซึ่งรำคำเศษกระดำษมีกำรแกว่งตัวมำก ในช่วงตน้ปีรำคำรำว 6,750 บำท/ตนั มีกำรปรบัตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
รำคำสงูสุดในเดือนกนัยำยนรำว 10,500 บำท/ตนั ซึ่งเป็นรำคำสงูที่สดุเท่ำที่ผ่ำนมำ เดือนธันวำคมรำคำลดลงมำอยู่ที่ 5,850 บำท/
ตนั แตก่็เป็นเพียงช่วงระยะเวลำสัน้ ๆ ขณะทีร่ำคำเศษกระดำษต่ำงประเทศก็เป็นไปในทำงทิศเดียวกนั ในปี 2564 เดือนมกรำคม
รำคำอยู่ที่ 175 USD/ตนั มีกำรปรบัตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง โดยมีรำคำสงูสดุในเดือนธันวำคมรำว 295 USD/ตนั  

รำยไดจ้ำกกำรขำยปี 2564 อยู่ที ่4,600 ลำ้นบำท ซึ่งสงูกว่ำปี 2563 คิดเป็นรอ้ยละ 29 สำเหตสุ่วนใหญ่มำจำกรำคำขำยที่
ปรบัตวัสงูขึน้ รำยไดจ้ำกกำรขำยไตรมำสในปี 2564 ไตรมำสท่ี 1-4 มีรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,109 : 1,108 : 1,179 และ 1,204 ลำ้น
บำทตำมล ำดบั  

ปริมำณกำรขำยเปรียบเทียบระหว่ำงปี 2562-2564 มีปรมิำณกำรขำย 214,229 : 259,019 และ 253,550 ตนัตำมล ำดบั 
ในปี 2564 มีปริมำณกำรขำยลดลงจำกปี 2563 ประมำณ 6,000 ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 2 ปริมำณกำรขำยตำมไตรมำสปี 2564 ไตรมำส
ท่ี 1-4 มีปริมำณกำรขำย 67,579 : 63,983 : 61,757 และ 60,231 ตนั ตำมล ำดบั ปริมำณกำรขำยส่งออกระหว่ำงปี 2562-2564 มี
ปริมำณกำรขำยส่งออก 13,753 : 28,331 และ 4,956 ตนั ตำมล ำดบั จะเห็นไดว่้ำ ในปี 2564 ขำยส่งออกลดลงกว่ำปีท่ีผ่ำนมำเป็น
อย่ำงมำก สำเหตเุพรำะว่ำมีกำรปรบัแผนกำรขำย Liner Board มำกขึน้ ซึ่งส่วนใหญ่จ ำหน่ำยในประเทศ ปริมำณกำรขำยส่งออก
ตำมไตรมำสปี 2564 ไตรมำสที่ 1-4 มีปริมำณกำรขำยส่งออก 2,512 : 277 : 0 และ 2,167 ตนั ตำมล ำดบั  

สดัส่วนกำรขำยแยกตำมผลิตภณัฑ ์ กระดำษแบ่งเป็น 2 ประเภท สำมำรถจ ำแนกออกเป็น กระดำษท ำลอนลกูฟูก 
(Medium) และกระดำษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่ำงปี 2562-2564 สดัส่วนกำรขำย Medium คือ 73% : 76% และ 67% 
โดยท่ีเหลือไดแ้ก่ Liner 27% : 24% และ 33% ตำมล ำดบั จะเห็นไดว่้ำ Liner มีสดัส่วนกำรขำยท่ีเพ่ิมขึน้ สัดส่วนกำรขำยแยกตำม
ผลิตภณัฑเ์ปรียบเทียบในปี 2564 ไตรมำสที่ 1-4  ส ำหรบั Medium คือ 66% : 68% : 65% และ 68% ส่วน Liner คือ 34% : 32% : 
35% และ 32% ตำมล ำดบั  

รำคำขำยสินคำ้โดยเฉล่ียเปรียบเทยีบระหว่ำงปี 2562-2564 รำคำสินคำ้โดยเฉล่ีย 15,887 : 13,779 และ 18,145 บำท/ตนั 
ตำมล ำดบั รำคำขำยสินคำ้โดยเฉล่ียเปรียบเทียบในปี 2564 ไตรมำสที่ 1-4 รำคำสินคำ้โดยเฉล่ีย 16,407 : 17,325 : 19,090 และ 
19,998 บำท/ตนั ตำมล ำดบั  

บริษัทด ำเนินธุรกิจตำมหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ หลกัธรรมำภิบำลของบริษัท มุ่งเนน้กำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือควำม
ยั่งยืน พิจำรณำผลกระทบอย่ำงรอบดำ้น ทัง้ทำงดำ้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยควำมรดักุมและโปรง่ใส ต่อทำ้นกำร
ทจุริตและ/หรือคอรร์ปัชนั ทกุรูปแบบ 



 
 

 

 ที่ประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 
 
วำระท่ี 4 พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2564 
 นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ที่ไดผ่้ำนกำรตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบกำรเงิน
ประจ ำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 418,191,285 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 4 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 5 พิจำรณำอนมุตัิจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 
 นำยมงคล  มงักรกนก ไดเ้สนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนมุัติจดัสรรก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 โดยทัง้สิน้
มำจำกก ำไรส ำหรบัปี รอบสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 และก ำไรสะสม จำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทนุเท่ำนัน้ ในอตัรำหุน้
ละ 0.71 บำท หรือทั้งสิน้ 461.50 ลำ้นบำท อัตรำเงินปันผลที่เสนอจ่ำยคิดเป็นรอ้ยละ 50.25 ของก ำไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำย
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทไดจ้่ำยเป็นเงินปันผลระหว่ำงกำลแลว้เม่ือวนัที่ 8 ธันวำคม 2564 ในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท หรือ 260.00 ลำ้นบำท 
คงเหลือในอตัรำหุน้ละ 0.31 บำท หรือ 201.50 ลำ้นบำท ก ำหนดท ำจ่ำยในวนัที่ 25 พฤษภำคม 2565 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรก ำไร
และจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 418,191,791 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 5 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 6 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์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. นำยวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ ์       
2. นำยสรุเชษฐ์ ทรพัยส์ำคร       
3. ดร.ถกล  นนัธิรำภำกร       

 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อย เสนอรำยชื่อบุคคลเขำ้รบักำรเลือกตั้งระหว่ำงวันที่ 1 ธันวำคม 2564 ถึง 31 
มกรำคม 2565 แต่ไม่ไดร้บักำรเสนอแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนไดเ้สียได้กลั่นกรองและพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ ระมดัระวงั แลว้เห็นว่ำ กรรมกำรที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งทัง้ 3 ท่ำน เป็นบุคคลผูท้รงคุณวฒุิ มีพืน้ฐำนและควำมเชี่ยวชำญ 
ทัง้เป็นผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนโปรง่ใสและปฏิบตัิงำนในฐำนะกรรมกำรที่ผ่ำนมำไดเ้ป็นอย่ำงดี จึงเห็นสมควร
ใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ขำ้งตน้เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง โดยบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อใหเ้ป็น
กรรมกำรอิสระนัน้ จะสำมำรถใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนใหเ้ลือกตัง้กรรมกำร 
ทัง้ชุด จ ำนวน 3 ท่ำนกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 

1. นำยวชัชระ ชินเศรษฐวงศ ์ กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 
เห็นดว้ย 414,120,685 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.0265 
ไม่เห็นดว้ย 4,070,600 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.9734 
งดออกเสียง 506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมตวิำระท่ี 6 เห็นดว้ย    

 
2. นำยสรุเชษฐ์ ทรพัยส์ำคร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 371,679,085 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 88.8777 
ไม่เห็นดว้ย 46,512,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 11.1222 
งดออกเสียง 506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 6 เห็นดว้ย    

 
3. ดร.ถกล นนัธิรำภำกร กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 

เห็นดว้ย 414,768,885 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.1815 
ไม่เหน็ดว้ย 3,422,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.8184 
งดออกเสียง 506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 6 เหน็ดว้ย    

 
 



 
 

 

วำระท่ี 7 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์ไดแ้ถลงว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทไดพิ้จำรณำจำกผลกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำร ผลกำร

ประกอบกำร และอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทแลว้ มีมติใหเ้สนอที่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำอนุมตัิค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร 
ส ำหรบัปี 2565 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  
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2565 ตำมทีเ่สนอ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้ 
 

เห็นดว้ย 418,186,285 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9987 
ไม่เห็นดว้ย 506 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0012 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 7 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 8 พิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 นำยสรุเชษฐ์ ทรพัยส์ำคร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ ชีแ้จงว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดป้ระชุมเพ่ือ
พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตและไดน้ ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ มีควำมเห็นใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้
เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2565 
ดงันี ้ 

1. นำงสำวกมลเมตต ์  กฤตยำเกยีรณ ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 10435 
2. นำงสวิุมล  กฤตยำเกียรณ ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 
3. นำยนพฤกษ์  พิษณุวงษ ์ เลขทะเบียนผูส้อบ 7764 
4. นำยวิโรจน ์  สจัจธรรมนกุูล เลขทะเบียนผูส้อบ 5128 

โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  ำกำรตรวจสอบและรบัรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ได ้และก ำหนดค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 
ดงันี ้
      -  ค่ำบริกำรสอบบญัชี ประจ ำงวดสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2565    750,000    บำท 

     -  ค่ำบริกำรสอบทำนงบกำรเงินไตรมำสละ 150,000 บำท x 3 ไตรมำส  450,000    บำท 
     -  ค่ำตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทนุ BOI  
         ปี 2565 ฉบบัละ 50,000 บำท จ ำนวน  1 ฉบบั                   50,000    บำท 

              รวมเป็นเงินทัง้สิน้               1,250,000    บำท 



 
 

 

 ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำไม่มีควำมสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ เสียกับบริษัท, ผู้บริหำร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำผลงำนที่ผ่ำนมำ มีควำมเห็นว่ำมีคุณภำพ มีมำตรฐำน
กำรท ำงำนที่ดี มีควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหนำ้ที่ไดเ้ป็นอย่ำงดีเสมอมำ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจำรณำ
แตง่ตัง้ บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2565 
 ที่ประชุมพิจำรณำและลงมติดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ที่เขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผูส้อบบัญชี
ประจ ำปี 2565 และก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่เสนอมำโดยมีคะแนนเสียงดงันี ้  
 

เห็นดว้ย 418,191,791 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 
สรุปมติวำระท่ี 8 เห็นดว้ย    

 
วำระท่ี 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 
 - ไม่มี-  
 
ค ำถำมจำกผูถ้ือหุน้ 

• คณุประสำน เกดิอยู่ ไดส้อบถำม  
 -      ปี 2565 ทีมบริหำรตัง้เป้ำยอดขำยกี่ตนั และประมำณกำรรำคำขำยต่อตนัเท่ำไร 
 -      ปี 2565 จะมีกำรปรบัปรุงไลนผ์ลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต อย่ำงไรบำ้ง 
 -      ขอใหท้ีมบริหำรช่วยอธิบำยมมุมองในปีนีว่้ำจะเป็นอย่ำงไร มีปัจจยับวกและลบอย่ำงไร  

• นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่ำ ส ำหรบัยอดขำยของปี 2565 บริษัทไดต้ัง้เป้ำไวใ้กลเ้คียงกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 210,000-
270,000 ตัน ปี 2564 บริษัทผลิตสินค้ำได้ 260,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปริมำณกำรขำย กำรปรับปรุงเครื่องจักร ในขณะนี้ได้
ด ำเนินกำรปรบัปรุงระบบเตรียมเยื่อ จำกเดิมสำมำรถผลิตได ้800 ตัน/วัน หลงัจำกไดท้ ำกำรปรุงปรบัระบบแลว้จะสำมำรถผลิตได ้
1,050 ตัน/วนั สำมำรถเพ่ิมกำรผลิตไดว้ันละ 100-200 ตัน ซึ่งคำดว่ำจะแลว้เสร็จประมำณไตรมำสที่ 4 ของปี 2565 ส ำหรบัมมุมอง
ปัจจยับวก บริษัทไดมี้กำรผลกัดนัขำยกระดำษ Liner มำกขึน้ ไตรมำสที่ 1 ขำยไดป้ระมำณ 40% มองว่ำในปี 2565 เติบโตในสดัส่วน
ของกระดำษ Liner น่ำจะไปไดด้ี โดยบริษัทตั้งเป้ำมำยที่จะเพ่ิมสัดส่วนกำรขำย Liner ใหไ้ด ้50% อย่ำงไรก็ตำมในปี 2565 ยังคงมี
ควำมเส่ียง เนื่องจำกวัตถุดิบทุกอย่ำงมีแนวโน้มปรบัตัวขึน้สูง ซึ่งพิจำรณำจำกรำคำเศษกระดำษ ถ่ำนหิน เม่ือตน้ปี 2564 ถ่ำนหิน
รำคำอยู่ที 1,600 บำท/ตนั ในปัจจุบนั รำคำอยู่ที่ 4,300 บำท/ตนั และยงัคงมีแนวโนม้ที่จะมีกำรปรบัรำคำขึน้อีก 

• คณุพรรษพล มงักรพิศม ์ไดส้อบถำมว่ำ 
- แนวโนม้รำคำกระดำษปี 2565 เป็นอย่ำงไร 
- สดัส่วนรำยไดจ้ำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศปี 2565 เป็นอย่ำงไร เปรียบเทียบกบัปี 2564 แนวโนม้เป็น

อย่ำงไร 



 
 

 

• นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่ำ แนวโนม้รำคำกระดำษยังคงอยู่ในระดับสูง คงมีกำรปรบัรำคำขึน้อีก เนื่องจำกรำคำ
วตัถดุิบมีรำคำปรบัตัวสูงขึน้ จึงจ ำเป็นตอ้งปรบัรำคำขำยขึน้ตำมไปดว้ย ส ำหรบัสัดส่วนรำยไดก้ำรส่งออกของปี 2565 บริษัทไม่ไดมี้
กำรวำงแผนส่งออก บริษัทเนน้ขำยในประเทศ เนือ่งจำกรำคำขำยในประเทศไดร้ำคำที่ดีกว่ำส่งออกต่ำงประเทศ 

• คณุรุจิรำ สกลวิจิตร ไดส้อบถำมว่ำ ตน้ทนุเศษกระดำษ และถ่ำนหิน อยู่ที่กี่เปอรเ์ซ็นต ์

• นำยวัชชระ ชินเศรษฐวงศ ์ชีแ้จงว่ำ บริษัทซือ้เศษกระดำษต่ำงประเทศ และในประเทศ รวมกนัแลว้เฉล่ียอยู่ที่ 9,200-9,300 
บำท/ตัน รำคำขำยโดยเฉล่ียอยู่ที่ 20.50 บำท/กก. โดยตน้ทนุเศษกระดำษคิดเป็นสัดส่วนรำว 50% ขณะที่ถ่ำนหินและไฟฟ้ำที่ซือ้ คิด
เป็นสดัส่วนรำว 18-19% จำกรำคำขำย 
 

นำยมงคล  มงักรกนก กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนท่ีประชุมกล่ำวปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลำ 11.30 น. 

 

      ลงชื่อ.....................................................ประธำนท่ีประชมุ 
                         (นำยมงคล  มงักรกนก) 

 


