
 
 
 
 
 

11 

  

    Tel :  662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39 

Interhides Public Company Limited 

Website : www.interhides.com 
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand 
678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road,  Bangpoomai,  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 16 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่  
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 217  ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
บางนา เลขท่ี   88  ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม  
 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายทกัษะ               บุษยโภคะ            ประธานกรรมการ 
2. นายองอาจ              ด ารงสกุลวงษ ์      รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสมชาติ             ลิมปานุภาพ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. นายช.นนัท ์     เพช็ญไพศิษฏ ์  กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
5. นายสมยศ             อคัคไพบูลย ์  กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ  
6. นางสาวกุลวรินทร์  วีระพุฒิเวทย ์     กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายนิติ                 เน่ืองจ านงค ์  กรรมการ  
8. นายวศิน      ด ารงสกุลวงษ ์  กรรมการ  

 
ผู้ตรวจสอบบัญชี  

1. นายพรอนนัต ์ กิจนะวนัชยั  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
2. นางสาวธนพร  ศีลศร  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางมาลินทิพย ์    เลวิจนัทร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงิน 
2. นางสาวณิรินทร์ญา   วีระพุฒิเวทย ์    เลขานุการบริษทั  

 
ผูด้  าเนินไดก้ล่าวเปิดดว้ยความห่วงใยในสุขภาพของผูถื้อหุ้นทุกท่านและเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรม

ควบคุมโรคติดต่อเก่ียวกับความเส่ียงในการติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม 
บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) จึงจดัให้มีการคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านก่อนเขา้งาน 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูท่ี้มีไข ้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.50 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเขา้ข่ายท่ีจะเป็นไข ้
หรือ ผูท่ี้พึ่งเดินทางกลบัจากประเทศเส่ียงและยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั เขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นยงัคงสามารถใชสิ้ทธิ
ลงคะแนนเสียงไดโ้ดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งค าถาม
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เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกนัดว้ยไดต้ามปกติ  บริษทัฯ จึงขอความร่วมมือ จากผูถื้อหุ้นท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  และ ผา่นการคดักรองแลว้ ในการปฏิบติัตน ดงัน้ี 

1. กรุณาสแกน QR Code ไทยชนะ โดยขอให้เช็คอินก่อนเขา้ห้องประชุม และ เช็คเอาทก่์อนออกจากห้องประชุม 
2. กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
3. กรุณาลา้งมือบ่อยๆ ดว้ยสบู่หรือแอลกอฮอลเ์จล 
4. หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมูก ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไม่ไดล้า้ง 
5. หลีกเล่ียงการใช ้สัมผสั ส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น 
6. หากมีไข ้ไอ น ้ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหน่ือยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถื้อหุ้น 
 
ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนน

ในการประชุม โดยมีรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี  
1. ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน

หุ้นท่ีถืออยู ่และหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉนัทะโดยให้นบัหน่ึงหุ้นกบัหน่ึงเสียง  

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย  

3. ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหน่ึงอย่างใด คือ เห็น

ดว้ย ไม่เห็น ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ 

4. ในการลงทะเบียนแต่ละวาระนั้น ประธานฯจะสอบถามท่ีประชุมว่าผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออก

เสียง ขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือ

ช่ือในบตัรและให้ยกมือ เจา้หน้าท่ีจะเขา้ไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนนเสียงดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) 

พร้อมทั้งเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือ

ในบตัรดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ และจะขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยทุกใบพร้อมกนัทั้งหมดเม่ือ

เสร็จส้ินการประชุม ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เจา้หน้าท่ี

บริษทัฯจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียง
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น 

5. ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด

ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยในการพิจารณา

คะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบ

ฉนัทะดว้ย 

6. จ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู ้

ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะบางรายการออกจากห้องประชุมหรือเขา้มาเพ่ิมเติม 
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7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะส้ินสุด ขอให้ส่งคืนบตัร

ยืนยนัการลงคะแนนทั้งหมดกบัเจา้หนา้ท่ีบริเวณประตูทางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบภายหลงั

จากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่า

ปกติ ประธานฯอาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หน้าท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดผล

การนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเม่ือ

ประธานฯอนุญาตแลว้ ให้แจง้ ช่ือ-นามสกุลของท่าน รวมทั้งสถานะว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะดว้ย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 16  และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไดก้ าหนดระยะเวลาการน าเสนอไวต้ั้งแต่ 7  มกราคม 2564   ถึง 7  กุมภาพนัธ์ 
2564 เม่ือครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และไดส้รุปจ านวน
ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง       26 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้  416,342,236 หุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ      14 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้         3,622,826  หุ้น 
รวมทั้งส้ิน       40 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 592,805,637 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 592,805,637 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั และเรียนเชิญคุณทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา
เร่ืองตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 15 เม่ือวันที่ 18 สิงหาคม 2563 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 15 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ได้
จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.interhides.com) เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ผูถื้อ
หุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด
คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นหรือซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 15  เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 
2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   422,060,884 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000  
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,060,884 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 
 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2563 โดยให้ทาง 
ผูบ้ริหาร คุณวศิน  ด ารงสกุลวงษ ์เป็นผูร้ายงานผลด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

ปัจจุบนัโรงงานของบริษทั ทั้ง 10 แห่ง มีการเปล่ียนแปลง โดยเพ่ิมสถานท่ีในโรงงานท่ี 7 เพื่อผลิตขนมขบเคี้ยว
สุนขั และปรับโรงงานท่ี 2 จากเดิมเป็นการปล่อยเช่าโรงงาน กลายเป็นโรงงานผลิตหนงัเฟอร์นิเจอร์ของบริษทัฯเอง  

ในปี 2563 ธุรกิจหลกัของบริษทั ยงัคงเป็นธุรกิจกลุ่มเบาะรถยนต์ โดยจ าหน่ายให้กบัค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่ น โดยอนัดบั
หน่ึงยงัคงเป็น ยี่ห้อโตโยตา้ ซ่ึงทางบริษทัฯ มีการผลิตกว่า 10 รุ่น และยงัมีค่ายหลกัอีกสองค่ายคือ ฮอนดา้ และ นิสสัน อีกทั้ง
บริษทัฯยงัผลิตหนงัพวงมาลยัให้กบัค่ายรถยนตอ์ีซูซุ  

ในส่วนของธุรกิจรับจา้งฟอกท่ีบริษทัฯ มีลูกคา้อยู่ 2 ราย คือ Wolverine และ Marubeni ท่ีเป็นลูกคา้เก่า ในปีท่ีผา่น
มาไดท้างบริษทัฯไดเ้จรจากบัลูกคา้ใหม่เพ่ิมอีก 2 รายไดแ้ก่ ECCO ย่ีห้อร้องเทา้ชั้นน า และ SADESA ซ่ึงเป็นผูน้ าในดา้น
ธุรกิจท าหนงัรองเทา้ให้กบัทาง NIKE และ ADIDAS  

ในส่วนธุรกิจใหม่ท่ีไดเ้ร่ิมตน้ในปี 2563 คือ ธุรกิจหนงัเฟอร์นิเจอร์ เรียกว่าเป็นการขยายคร้ังใหญ่ เพราะว่าจากเดิม
บริษทัฯมีการจดัจ าหน่ายให้กบับริษทัโมเดอร์นฟอร์ม เท่านัน่ แต่ปัจจุบนับริษทัฯ ไดลู้กคา้เพ่ิมขึ้น เช่นโซฟายี่ห้อ Chateau 
d’ax ของอิตาลี ซ่ึงมีโรงงานผลิตอยู่ท่ีประเทศจีน, ไดมอนดโ์ซฟาและJAS SOFA ซ่ึงมีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย ทาง
บริษทัยงัไดจ้ดัส่งตวัอย่างสินคา้ส่งให้กบัลูกคา้หลายยี่ห้ออนุมติั แต่สืบเน่ืองดว้ยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้การอนุมติ
ล่าชา้ แตปั่จจุบนัไดรั้บการอนุมติัจากลูกคา้รายใหม่เรียบร้อยแลว้ คาดว่าจะไดเ้ห็นในเร็วๆน้ี 
 ในส่วนธุรกิจรองเทา้ ยี่ห้อไดรั้บอนุมิติแลว้คือ Vivobarefoot, KEEN และ   Helly Hansen โดยทั้ง 3 ยี่ห้อไดมี้การ
ผลิตแลว้ และอื่นๆ ท่ีติดสัญญาไม่สามารถแจง้ขอ้มูลได ้ส าหรับธุรกิจอื่นๆท่ีเป็นงานหนงั บริษทัฯยงัไดรั้บงานปลอกลิปสติก 
เป็นหนังแท ้ย่ีห้อ Givenchy สามารถหาซ้ือไดต้ามห้างสรรพสินคา้ทัว่ไป และ กล่องนาฬิกาของ Audemars Piguet หรือท่ี
เรียกว่า AP แสดงให้เห็นว่าบริษทัมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะผลิตสินคา้ให้กบัแบรนดร์ะดบัโลก 

ธุรกิจท่ีไดช้ี้แจงไปในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 15 คือ ธุรกิจอาหารขบเคี้ยวสุนขั ปัจจุบนัไดรั้บใบอนุญาตในการ
ผลิตเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนสินค้าและการขอใบอนุญาตส่งออก (Good Manufacturing 
Practice หรือ GMP) ส าหรับส่งออกสู่ต่างประเทศ ยกตวัอย่างเช่น กระดูกผูก มนัช่ีสต๊ิก กระดูกท่ีท าเป็นรูปน่องไก่ กาวแผน่ 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า บริษทัมีศกัยภาพเพียงพอในการขยายธุรกิจส่วนน้ี 
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ในส่วนบริษทั อินเตอร์ กรีน จ ากดั ไดอ้อกผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีง่ายต่อการใช้งานภายใตย้ี่ห้อ GROWPLUS ซ่ึงทาง
บริษ ทฯมีการขายตามงานแฟร์ต่างๆและออนไลน์ โดยจะเน้นการใชง้านในครัวเรือน ทั้งน้ีแลว้บริษทัฯยงัมีสินคา้ท่ีเป็นหัว
เช้ือสารสกัดอินทรียข์ายสู่อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และเคมีภณัฑ์ท่ีขายสู่อุตสาหกรรมทั่วไป เช่นเคลือบชั้นผิวใน
อุตสาหกรรมฟอกหนงั ทางบริษทัฯยงัมุงเนน้ไปในการอุตสาหกรรมการเกษตร ทางบริษทัฯ จึงมีการร่วมวิจยัในการปลูกมนั
ส าปะหลงั ซ่ึงผลการวิจยัใช้ระยะเวลา   12   เดือน และมีการเปรียบเทียบว่าแปลงท่ีไดรั้บสารสกดัอินทรีย ์ผลิตภณัฑ์จะมี
ลกัษณะใหญ่และแขง็แรงกว่า  

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี  

 
ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิยะธนานุกูล  สอบถาม: 

ขอทราบ บริษทัจะไดรั้บใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจของขบเคี้ยวของสัตวเ์ล้ียงจากทางการไดเ้ม่ือใดและคาด
ว่าจะสามารถท ารายไดไ้ดเ้ม่ือใด และคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีสัดส่วนรายไดใ้นส่วนน้ีเป็นเท่าใด 

 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 

ปัจจุบันบริษทัฯได้รับใบอนุญาตในการผลิตเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสินคา้ การขอ
มาตรฐานGood Manufacturing Practice หรือ GMP คาดว่าจะเรียบร้อยไม่เกินไตรมาสท่ี 3 เร่ิมรับรู้รายไดเ้น่ืองจากตอนน้ี
จ าหน่าย Raw material แลว้ คาดว่าสัดส่วนประมาณ 5% ของธุรกิจ 
 
ผู้ถือหุ้น คุณพลพฒัน์  อร่ามเรืองสกุล  สอบถาม: 

คาดว่ายอดขายและก าไรจะสามารถกลบัไปสู่จุดสูงสุด ก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 ในปีไหน 
 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 

ในปี 2564 คาดว่าจะเร่ิมฟ้ืนตัว เน่ืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 ยงัคงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ภาพรวม ทั้งในดา้นการส่งออก และ น าเขา้ ยงัคงมีผลกระทบ คาดว่า 2 - 3 ปี จะฟ้ืนตวัแบบเตม็ก าลงั ในช่วงปีน้ีและปีหนา้จะ
ฟ้ืนตวัอยา่งเห็นไดช้ดั 

 
ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

เพื่อทราบ จึงมิไดมี้การลงมติ 
 

หมายเหตุ         วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุ้น 
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วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบ
ทานและให้ความเห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และเห็นว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
งบก าไรขาดทุน 
                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2562 ปี 2563 YOY 

รายไดจ้าการขายและบริการ 1,552.67 1,333.84 -14.26% 
รายไดอ้ื่นๆ 15.34 4.05 -73.60% 
รายไดร้วม 1,571.01 1,337.88 -14.84% 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,196.70) (1,167.15) 2.47% 
ก าไรขั้นตน้ 358.97 166.68 -53.56% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและในการบริหาร (192.95) (174.98) -9.31% 

EBITDA 412.89 268.23 -35.04% 

ตน้ทุนทางการเงิน (37.42) (52.08) 39.18% 

ภาษีเงินได ้ (2.18) 12.03 652.83% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 141.75 (44.31) -131.79% 

 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการสุทธิในปี 2563 เท่ากบั 1,333.84 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 221.83 ลา้น

บาทหรือลดลงร้อยละ 14.26 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายหนงัผืนตดัเยบ็ขึ้นรูปและรายไดจ้ากการขาย
หนงัผืนตดัเป็นช้ิน คิดเป็นการลดลง ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 26.7 ตามล าดบั 

ตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,167.15 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ส่งผลให้
บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ12.50 เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 23.07 ของปีก่อน อตัราก าไรขั้นตน้
ปรับลดลง สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีต้นทุนคงท่ีเน่ืองจากค่าเส่ือมราคาของโรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร รวมถึง
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับโรงงานท่ีท าการผลิตไม่เต็มตามก าลงัการผลิต เน่ืองมาจากผลกระทบของสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิค-19 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 174.98 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากบั 17.97 ลา้นบาท หรือค่าใชจ้่ายน้ี
ลดลงร้อยละ 9.31 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงค่าใชจ้่ายท่ีลดลงน้ี สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนักงานฝ่ายบริหาร และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารับรองของฝ่ายขายท่ีไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ เน่ืองจากผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิค-19 
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บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงจาก 412.89 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 
268.23 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 35.04 เม่ือเทียบจากปีก่อน อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่ายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบัร้อยละ 20.11 ลดลงเม่ือเทียบจากปี 2562 ท่ีมีอตัราส่วนน้ีอยูร้่อย
ละ 26.59 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้น จาก 37.42 ลา้นบาทในปี 2562 เป็น 52.08 ลา้นบาทในปี 2563 สาเหตุหลกั
มาจากบริษทัฯ มีภาระหน้ีสินระยะยาวจากธนาคารมากขึ้น เน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนปรับปรุงอาคารโรงงานและ
เคร่ืองจกัรเพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการขายในตลาดใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในปี 2021 และการเพ่ิมขึ้นของอตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะส้ัน 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2563 เท่ากบั (44.31) ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ (3.32) เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย
และบริการ ลดลงจากปีก่อน เท่ากบั 186.06 ลา้นบาท 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมสุทธิ 3,643.44 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 127.98 ลา้นบาท จาก
การลดลงมูลค่าสุทธิของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เน่ืองจากบริษทัฯมีการลงทุนในส่วนของเคร่ืองจกัร ส่วนปรับปรุงอาคาร
เท่ากบั 158.17 ลา้นบาท แต่มีการรับรู้ค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 257.91 ลา้นบาท ซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2563 ลดลงจาก 
2,490.60 ลา้นบาท เป็น 2,365.61 ลา้นบาท หรือลดลง 124.99 ลา้นบาท 
 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมขึ้นจาก 849.70 ลา้นบาท เป็น 899.52 ลา้นบาทในปี 2563 หรือเพ่ิมขึ้น 
49.82 ลา้นบาท และภาระหน้ีจากทรัสต์รีซีท  ลดลงจาก 212.89 ลา้นบาท เป็น 58.83 ลา้นบาท หรือลดลง 154.06 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัฯ ลดการส่ังซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ และการลงทุนในเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศลดลง 
 เงินกูยื้มระยะยาวปรับเพ่ิมขึ้นจาก 740.25 ลา้นบาทเป็น 835.16 ลา้นบาทในปี 2563 ในระหว่างปี บริษทัฯ มีการเบิก
เงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร จ านวนเงินรวม 253 ลา้นบาท 
 ในส้ินปี 2563 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,537.26  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 106.59 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 
2563 บริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีขาดทุน 44.31 ลา้นบาท และบริษทัฯ จ่ายเงินปันผลเป็นจ านวนเงิน 59.28 ลา้นบาท 
  
งบแระแสเงินสด 
 ในปี 2563 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด เท่ากับ 1.90 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใน
ระหว่างปี เป็นกระแสเงินสดรับ 4.28 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
 1.  กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดรับ 238.57 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 257.91 ลา้นบาท  

2. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 146.21 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในการ
ปรับปรุงอาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 

3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน เป็นกระแสเงินสดจ่าย  88.08 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างปี บริษทัฯ มี
การจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารทั้งตามก าหนด รวม 158.25 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 
253.17 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมเป็นเงิน 59.28 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี  2563 บริษทัฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 6.14 ลา้นบาท 
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พร้อมกนัน้ี คุณมาลินทิพย ์ไดร้ายงานเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมถึงแนวนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่นและการ
ด าเนินงานในส่วนของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมาว่า  

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะมุ่งเน้นในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้รับผิดชอบ
ต่อสสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี และจรรยาบรรณของบริษทั 

โดยบริษทัฯ มีการก าหนดคุณค่าองคก์รขอ้หน่ึงท่ีมุ่งเน้นการให้ความส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลและการปฏิบติั
ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

รวมถึงไดก้ าหนดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบติัเพ่ือสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่นในทุก
รูปแบบ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การให้ค  ารับรองเพ่ิมเติมแก่ธนาคารเพ่ือสนบัสนุนการมีธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ 
สังคมและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิยะธนานุกูล  สอบถาม: 
ขอทราบ ปัญหาหรือปัจจยัท่ีกดดนัก าไรสุทธิของบริษทัในไตรมาสท่ี 4 ในขณะท่ียอดขายในส่วนของเบาะหนงั

รถยนตเ์พ่ิมขึ้น YOY ในอตัราท่ีสูง 
 

คุณมาลินทิพย์ เลวิจันทร์ ตอบ:  
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อก าไร แบ่งออกเป็น 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัท่ี 1 บริษทัฯ มีตน้ทุนคงท่ีเน่ืองจากค่าเส่ือมราคาของโรงงาน 

อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัร รวมถึงค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับโรงงานท่ีท าการผลิตไม่เตม็ตามก าลงัการผลิต และปัจจยัท่ี 2 
เร่ืองดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน ท่ีปรับสูงขึ้น 

 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก

เสียง 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   422,869,204  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000    
ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,869,204  เสียง  คดิเป็นร้อยละ       100.0000  
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 43 และพระราชบญัญติั บริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองในอตัราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินก าไรไวเ้พื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ิน 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม 
 

ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการบริษทัอาจ
พิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงจากงบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแล้ว ปรากฏว่า บริษทัฯ ไม่มีผลก าไร
ประจ าปีในงบก าไรขาดทุน (เฉพาะกิจการ) ของบริษทั ท าให้บริษทัฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563 ให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก
เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  422,869,204  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000    
ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,869,204  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

 
หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 ก าหนดให้กรรมการ
ของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ
หลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยู่นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือก
กลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 3 ท่าน คือ 
 

1. นายอวยชยั มติธนวิรุฬห์  กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการค่าตอบแทน 
2. นายสมยศ อคัคไพบูลย ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
                                                                        ประธานกรรมการสรรหา 
3. นายช.นนัท ์เพช็ญไพศิษฏ ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
                                                                         ประธานกรรมการค่าตอบแทน 
 

ทั้งน้ี นายอวยชยั มติธนวิรุฬห์ ไดย่ื้นจดหมายขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562 
ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อ

รับการคดัเลือกและเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในช่วงระหว่างวนัท่ี 7 มกราคม 
2564 ถึง 7 กุมภาพนัธ์ 2564 ผ่านช่องทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทัซ่ึงเม่ือพน้ก าหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคบใดเพ่ือเขา้รับพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการมายงับริษทั 

ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงคณะกรรมการสรรหา (โดย
กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการท่ีถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสียง) ไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบจาก
คุณสมบติัการเป็นกรรมการท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั นโยบายการสรรหากรรมการและ
ผูบ้ริหารท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณา
จากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าว
ข้างต้น รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์
กวา้งไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ยา่งเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง  

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการและกรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง
และไดเ้สนอ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร แทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่าง  

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก

เสียง 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
 นายสมยศ อัคคไพบูลย์  

เห็นดว้ย     422,857,104 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9971 
ไม่เห็นดว้ย                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง            12,100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0029 
บตัรเสีย                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
รวมทั้งส้ิน   422,869,204 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

 นายช.นันท์ เพช็ญไพศิษฏ์ 
เห็นดว้ย     422,869,204 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,869,204   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

 นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร 
เห็นดว้ย     422,869,204 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,869,204   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทั 
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัส าหรับปี 2564 ดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั :  
ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 15,000 บาท 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

2564 (ปีที่เสนอ) 2563 

ค่าตอบแทน 

(บาทต่อเดือน) 

สิทธิและ

ผลประโยชน ์

ค่าตอบแทน 

(บาทต่อเดือน) 

สิทธิและ

ผลประโยชน ์

ประธานกรรมการบริษทั 40,000 ไม่มี 40,000 ไม่มี 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

45,000 ไม่มี 45,000 ไม่มี 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 ไม่มี 40,000 ไม่มี 

กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั 25,000 ไม่มี 25,000 ไม่มี 

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจุบนั อยู่ในระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2564 เท่ากบัปี 2563 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปีคร้ังต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก

เสียง 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

เห็นดว้ย   422,869,204   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,869,204   เสียง  คดิเป็นร้อยละ       100.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีก าหนดค่าสอบบญัชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี  2564 ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป็นท่ียอมรับ ความเป็นอิสระ และอตัราค่าสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการ
สอบบญัชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จึงเสนอคณะกรรมการบริษทั เพ่ือเห็นชอบการแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัส าหรับปี 2564 

   

1. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตกุ์ล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3844 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
2. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
3. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7792 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
 

คนใดคนหน่ึงของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2564 จ านวน 
1,938,000 บาท ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ถา้หากมี ซ่ึงบริษทัจะจ่ายตามจริง 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี ้

หน่วย : บาท 
 
 
 
 

หมายเหตุ (*) ยกเลิกการตรวจสอบ BOI 

ค่าสอบบัญชี 2564 2563  2562 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทัอินเตอร์ไฮดจ์ ากดั (มหาชน) 1,550,000 1,550,000 1,550,000 
บริษทัยอ่ย  (บริษทัอินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั) 80,000 486,000* 586,000 
บริษทัยอ่ย (บริษทัอนิเตอร์กรีน จ ากดั) 308,000 308,000 308,000 

รวม 1,938,000 2,344,000 2,444,000 
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - 126,023 112,782 
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ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมถึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามข้างตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

นอกจากน้ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั ไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 กบับริษทัย่อยของบริษทัอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การจดัการงบ
การเงินสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้นเรียบร้อยตามก าหนดเวลาทุกประการ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก

เสียง 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี

ประจ าปี 2564 
เห็นดว้ย   422,869,204   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,869,204   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 

 
ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิยะธนานุกูล  สอบถาม: 

ขอทราบว่า บริษทัประสบปัญหาภาวะขาดแคลนแรงงานหรือไม่ และจะกระทบต่อผลการด าเนินงารในปี 2564 
อยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ 
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    Tel :  662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39 

Interhides Public Company Limited 

Website : www.interhides.com 
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand 
678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road,  Bangpoomai,  

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 เร่ืองการขาดแคลนแรงงานเช่ือว่าทุกบริษทัคงไดรั้บผลกระทบ ส าหรับบริษทัจะรักษาพนกังานท่ีมีอยู่ให้มากท่ีสุด 
และขอความร่วมมืองดเดินทางกลบัต่างจงัหวดัหรือต่างประเทศ หากไม่จ าเป็น เพ่ือลดความเส่ียงต่อการติดเช้ือโควิด 19 ใน
ส่วนพนกังานใหม่ ยงัไดรั้บผลกระทบไม่มาก สามารถสรรหาแรงงานไดต้ามตอ้งการ 
 
ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิยะธนานุกูล  สอบถาม: 

ขอทราบสัดส่วนรายได ้ประมาณการณ์ในปี 2564 จากหน่วยธุรกิจต่างๆของบริษทั ได้แก่ รายได้จากยานยนต์ 
รายไดจ้ากเฟอร์นิเจอร์ รายไดจ้ากของขบเคี้ยวสัตวเ์ล้ียง รายไดจ้ากหนงัรองเทา้ มีสัดส่วนร้อยละเท่าใด  

 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 

ในปี 2564 โดยประมาณการณ์สัดส่วนรายได ้ดงัน้ี ยานยนต ์57% , ส่วนงานService 10-12% , Wet blue ธุรกิจหนงั
ฟอก 3% , หนงัรองเทา้ 7-10% , หนงัเฟอร์นิเจอร์ 15% , อาหารขบเคี้ยวสุนขั 5% 
 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีร่วม
เป็นสักขีพยาน และผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และให้ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

 
 ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.01 นาฬิกา 
 
 
 
 
                                 ( นายทกัษะ บุษยโภคะ )  
                                                         ประธานกรรมการ  
 


