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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที ่15 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่  
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 215 – 217  ศูนย์นิทรรศการและการ
ประชุมไบเทคบางนา เลขท่ี   88   ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม  
 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายองอาจ          ด ารงสกุลวงษ ์       ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสมชาติ         ลิมปานุภาพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
4. นายสมยศ         อคัคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ  
5. นางสาวชุติมา     บุษยโภคะ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ  
6. นายทกัษะ          บุษยโภคะ กรรมการ  
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. นายฉตัรชยั เลิศในสัตย ์ ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน  
2. นางมาลินทิพย ์ เลวิจนัทร์  ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
3. นางสาววรรณวิสา ด ารงสกุลวงษ ์ เลขานุการบริษทั  

 
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 ้ 
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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 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะส้ินสุด ขอให้ส่งคืนบตัร

ยืนยนัการลงคะแนนทั้งหมดกบัเจา้หนา้ท่ีบริเวณประตูทางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจง้ให้ท่ีประชุมทราบภายหลงั

จากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่า

ปกติ ประธานฯอาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่าง

ต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หน้าท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบรายละเอียดผล

การนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ขอให้ย กมือขึ้นและเม่ือ

ประธานฯอนุญาตแลว้ ให้แจง้ ช่ือ-นามสกุลของท่าน รวมทั้งสถานะว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะดว้ย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 15 และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยได้ก าหนดระยะเวลาการน าเสนอไวต้ั้ งแต่ 13 มกราคม 2563   ถึง 13  
กุมภาพนัธ์ 2563 เม่ือครบก าหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และได้
สรุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง       39 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้  391,736,728 หุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ      12 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้       30,316,095  หุ้น 
รวมทั้งส้ิน       51 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 422,052,823 หุ้น 
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คิดเป็นร้อยละ 71.20 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 592,805,637 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั และเรียนเชิญคุณทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา
เร่ืองตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 14 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 14 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วนัท่ี 24 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ได้
จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเว็บไซตข์องบริษทั (www.interhides.com) เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้
ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด
คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นหรือซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 14  เม่ือวนัท่ี 24  เมษายน 
2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   422,140,137 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9986   
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง            6,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0014 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,146,137 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000  
 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2562 
 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2562 โดยทางท่ี
ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป นางมาลินทิพย ์เลวิจนัทร์ เป็นผูร้ายงานผลด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
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ผลการด าเนินงาน 
                                                                                                                                                         หน่วย: ลา้นบาท 

 
  
ในปี 2562 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบั 1,552.61 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบจากปีก่อนร้อยละ 

35.04  และมีรายไดอ้ื่นรวมสุทธิเท่ากบั 18.40 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบจากปีก่อนร้อยละ 25.64 รายไดจ้าการขายและบริการ
ท่ีลดลงปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายหนงัผืนส าเร็จรูป และรายไดจ้ากงานบริการ  

ตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,196.70 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 36.15%  ตน้ทุนการขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 
77.08 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ส่งผลให้บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ 22.92  เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัอตัรา
ก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 21.59 ของปีก่อน อตัราก าไรขั้นตน้ปรับเพ่ิมขึ้น สาเหตุหลกัมาจากการควบคุมตน้ทุนการขายและการ
ให้บริการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น   

คา่ใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 181.61 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เท่ากบั 20.78 ลา้นบาท หรือค่าใชจ้่ายน้ี
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.92 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงค่าใชจ้่ายท่ีเพ่ิมน้ี สาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย ซ่ึงในปีน้ี บริษทัฯไดส้ ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน (ฉบบัที่ 7) พ.ศ. 2562    

บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษเีงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายลดลงจาก 545.13 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 
412.89 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 24.26 เม่ือเทียบจากปีก่อน  อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่า
ตดัจ าหน่ายเม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบัร้อยละ 26.59 สูงขึ้นเม่ือเทียบจากปี 2561 ท่ีมีอตัราส่วนน้ีอยูร้่อย
ละ 22.81   

ค่าใชจ้่ายทางการเงินของบริษทัฯ เพ่ิมขึ้น จาก 33.71 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 48.75 ลา้นบาทในปี 2562 เพ่ิมขึ้น 
15.04 ลบ สาเหตหุลกัมาจากบริษทัมีภาระหน้ีสินระยะส้ันจากธนาคาร และเงินกูยื้มระยะยาวมากขึ้น บริษทัฯมีการลงทุน
ท่ีดินและเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึ้น และบริษทัมีการรับรู้ภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าสัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ีย 10 ลา้นบาท 
เน่ืองจากบริษทัฯมีเงินกูร้ะยะยาวและไดท้  าสัญญาธุรกรรมแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (IRS) เพื่อป้องกนัการความผนัผวนของ
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อตัราดอกเบ้ียโดยเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี  จึงท าให้บริษทัฯ มีการรับรู้ภาระดอกเบ้ียจ่ายท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตมากขึ้น 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิปี 2562 เท่ากบั 141.57 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบจากปีก่อน ร้อยละ 50.74   
ฐานะทางการเงิน 
 ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมสุทธิ 3,771.42 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 377.78 ล้านบาท โดย
บริษทัฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารกระแสเงินสดไดดี้ขึ้น ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน
ชัว่คราวในกองทุนเปิด เพ่ิมขึ้นจาก 22.26 ลา้นบาทในปี 2561 เป็น 29.79 ลา้นบาทในปี  2562  
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2562 เพ่ิมขึ้นจาก 2,351.55 ลา้นบาท เป็น 2,508.02 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้น 156.47 ลา้น
บาท จากการรับรู้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ ท่ีดินและการปรับปรุงเคร่ืองจักรเพ่ิมเติมตามแผนงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตและบริการของบริษทัฯ  
  เงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เพ่ิมขึ้นจาก 983.38 ลา้นบาท เป็น 1,062.59 ลา้นบาทในปี 2562 หรือเพ่ิมขึ้น 
79.21 ลา้นบาท  
 หน้ีสินระยะยาว ปรับเพ่ิมขึ้นจาก 418.83 ล้านบาทในปี 2561 มาเป็น 740.25 ล้านบาท ในปี 2562 ปรับเพ่ิมขึ้น 
321.42 ลา้นบาท ในระหว่างปี บริษทัฯ มีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร จ านวนเงินรวม 580.00 ลา้นบาท 
 ในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธ์ิตามใบส าคญัแสดงสิทธ์ิในเดือนมีนาคมและกนัยายน 
รวมเป็นเงิน 137.00 ลา้นบาท ประกอบกบับริษทัฯ ไดจ้่ายเงินปันผล 261.88 ลบ ในเดือนพฤษภาคม และเดือนกนัยายน  ท า
ให้ ณ ส้ินปี 2562บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,643.85  ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 14.20 ลา้นบาท 
อัตราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว เม่ือเทียบจากปีก่อน โดยอตัราส่วนภาพคล่องมีการ
เพ่ิมขึ้นในปี 2561 – 2562 เท่ากบั 0.65 เท่าและ 0.73 เท่าตามล าดบั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็วลดลงในปี 2561 - 2562 เท่ากบั 
0.22 เท่า และ 0.11 เท่า ตามล าดบั 

อัตราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในปี 2562 เท่ากับ 8.66% ลดลงเม่ือเทียบกับ 18.90% ในปี 2561 และอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพยสุ์ทธิปรับลดลง จาก 9.09% ในปี 2561 เป็น 3.96% ในปี 2562  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2562 เท่ากบั 8.47 เท่า ลดลงเทียบกบัปีก่อนท่ี 16.17 เท่า และ
อตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีในปี 2562 เท่ากบั 1.20 เท่า เทียบกบัปีก่อนท่ี 2.26 เท่า ซ่ึงธนาคารก าหนดให้
บริษทัฯ ตอ้งด ารงอตัราส่วนน้ีไม่นอ้ยกว่า 1.20 เท่า 

ส าหรับอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ธนาคารก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งด ารงอตัราส่วนน้ีไม่เกินกว่า 2.0 เท่า ซ่ึงในปี 2562 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนดงักล่าว เท่ากบั 1.29 เท่า  
กระแสเงินสด 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด เท่ากบั 4.74 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิใน
ระหว่างปี เป็นกระแสเงินสดใชไ้ป 3.16 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดรับ 57.08 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการ

ด าเนินงาน 143.94 ลา้นบาท  

2. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 332.79 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในการ

ปรับปรุงอาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 
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3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน เป็นกระแสเงินสดรับ 272.59 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างปี บริษทัฯ 

มีการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารทั้งตามก าหนดรวม 258.57 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกูย้ืมระยะ

ยาวจากธนาคาร 580.00 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปีรวมเป็นเงิน 261.88 ลา้นบาท และไดรั้บ

เงินสดจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัรวมเป็นเงิน 137 ลา้นบาท  ณ ส้ินปี 2562 บริษทัฯ 

จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 1.90 ลา้นบาท  

ในปีท่ีผา่นมาว่า  
• บริษทัฯ มีนโยบายมุ่งเนน้ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  และจรรยาบรรณของบริษทั 

• โดยบริษทัฯ มีการก าหนดคุณค่าองค์กรข้อหน่ึงท่ีมุ่งเน้นการให้ความส าคญักับหลกัธรรมาภิบาลและการ

ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

• บริษทัฯ ยงัจัดให้มีการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นในทุก

รูปแบบ รวมถึงไดก้ าหนดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ 

ขอจบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2562 แต่เพียงเท่าน้ีค่ะ 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี  

 
หมายเหตุ: วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุ้น 
 
วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบ
ทานและให้ความเห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และเห็นว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

 
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน                               หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย ์ 3,771.41 3,693.13 
หน้ีสิน 2,127.57 2,086.78 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,552.61 1,180.64 
รายไดร้วม 1,571.01 1,346.52 
ก าไรส าหรับปี 141.75 132.09 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน     (บาท / หุ้น) 0.25 0.23 
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ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก

เสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   422,147,178  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9986      
ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง           6,0000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0014 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,153,178  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000  
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 
วาระท่ี 4  พิจารณารับทราบการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย (ซ่ึงครบถ้วนแล้ว) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2562 
 
 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 ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการ
บริษทัอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น 
 ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) ตามงบการเงินจ านวน 141.75 ลา้นบาท รวมทั้งก าไร
สะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุ้นปันผลใน
ปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

รายการ ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 ปี 2560 
ก าไรสุทธิ (บาท) 141,754,467 292,761,676 289,378,809 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 592,805,637 553,519,920 509,090,371 
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)    

- เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี   1 (บาท/หุ้น) 0.15 0.20 0.18 
- เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี   2  (บาท/หุ้น) 0.10 0.30 0.32 

รวมเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 146,753,464 284,787,604 265,534,436 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 103.50 97.30 91.80 
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ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2562 และ  ก าไรสะสม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงัน้ี 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีการจัดสรรเงินก าไรไวเ้พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ิน 

69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม   

- คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าบริษทัมีผลประกอบการตลอดจนมีผลก าไรในเกณฑ์ดี จึงได้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เป็นจ านวน 2 คร้ัง ดงัน้ี  

คร้ังท่ี 1: จ่ายไปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค)์ 
คร้ังท่ี 2: จ่ายไปเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 
(หมายเหตุ: เน่ืองจากท่ีบริษทัไดเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 15 ก่อนหน้าน้ี บริษทัจึง
ไดพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 2 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
กบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยบริษทัจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.10 (สิบ
สตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร เป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรา
ร้อยละ 20  ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร  ซ่ึงผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถขอเครดิตภาษีได)้ 

- รวมเป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการประจ างวดวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 เป็นจ านวนเงิน 146.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 110.96 ของก าไร

ส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็นการจ่ายเงินปันผล

จากผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2562   โดยจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562   เพ่ิมเติมอีก 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก
เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไร
สะสม และการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ  

 
หมายเหตุ: วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุ้น 
 
วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 ก าหนดให้กรรมการ
ของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ
หลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยู่นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงออกตามวาระดังกล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือก
กลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 4 ท่าน คือ 
 

1. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ  กรรมการ กรรมการบริหาร 
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2. นายทกัษะ บุษยโภคะ   กรรมการ 
3. นายนิติ เน่ืองจ านงค ์   กรรมการ 
4. นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์  กรรมการ  
 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อ
รับการคดัเลือกและเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในช่วงระหว่างวนัท่ี 13 มกราคม 
2563 ถึง 13 กุมภาพนัธ์ 2563 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 4 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้ รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการ์และประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล
รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กิจการของบริษทั ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการและกรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง
ส าหรับวาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ี
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระสงคใ์ห้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมี
ความโปร่งใสในการนบัคะแนนมากย่ิงขึ้น จึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียง
ในบตัรลงคะแนนซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้ห้แลว้ 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก

เสียง 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียง

ดงัน้ี 
 นางสาวชุติมา  บุษยโภคะ  

เห็นดว้ย     422,233,778 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9983 
ไม่เห็นดว้ย              1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0002 
งดออกเสียง              6,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0014 
บตัรเสีย                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
รวมทั้งส้ิน   422,240,778 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
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 นายทักษะ  บุษยโภคะ 

เห็นดว้ย     422,234,778 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         99.9986 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง             6,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0014 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,240,778   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

 นายนิติ  เน่ืองจ านงค์ 
เห็นดว้ย     422,265,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.9983 
ไม่เห็นดว้ย              1,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 
งดออกเสียง             6,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,272,699   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

นายวศิน  ด ารงสกุลวงษ์ 
เห็นดว้ย     422,266,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.9986 
ไม่เห็นดว้ย                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง             6,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,272,699   เสียง  คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2563 ซ่ึงไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทั 
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัส าหรับปี 2563 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 

2563 (ปีที่เสนอ) 2562 
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 2563 เปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม

ยานยนต ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจบุนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปีคร้ังต่อไป 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดมี

ค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

เห็นดว้ย   422,266,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9986      
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง            6,0000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0014 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,272,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีก าหนดค่าสอบบญัชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี  2563 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 2563 
    

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 2563 จ านวน 
2,344,000 บาท ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถา้หากมี ซ่ึงบริษทัจะจ่ายตามจริง 

 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี ้

หน่วย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ (*) ยกเลิกการตรวจสอบ BOI 
 

ค่าสอบบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ) 2562 2561 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทัอินเตอร์ไฮดจ์ ากดั (มหาชน) 1,550,000 1,550,000 1,449,000 
บริษทัยอ่ย  (บริษทัอินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั) 486,000* 586,000 566,000 
บริษทัยอ่ย (บริษทัอนิเตอร์กรีน จ ากดั) 308,000* 308,000 308,000 

รวม 2,344,000 2,444,000 2,323,000 
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผุ ้
บริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมถึงผุส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 
นอกจากน้ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั ไดรั้บ

การเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 กบับริษทัย่อยของบริษทัอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การจดัการงบ
การเงินสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้นเรียบร้อยตามก าหนดเวลาทุกประการ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดมี

ค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี

ประจ าปี 2563 
เห็นดว้ย   422,265,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9983      
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง            7,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0017 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,272,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 8 พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติม คณะกรรมการเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ โดยเพ่ิม
วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ อีก 3 ขอ้ เป็น ขอ้ท่ี 55-57 

 
ขอ้ 55. ประกอบกิจการผลิต ว่าจา้งผลิต รับจา้งผลิต และจ าหน่าย อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตวเ์ล้ียง เช่น สุนขั แมว 

นก ปลา ฯลฯ จ าหน่าย ยาบ ารุง ยารักษาและป้องกนัโรคในสัตวด์งักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการจ าหน่ายผลิตผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการผลิตสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
ขอ้ 56. การขายส่งอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง ส าเร็จรูป ขนมส าหรับสัตวเ์ล้ียง การขายส่งผลิตภณัฑ์อาหารอ่ืน ๆ 

อุปกรณ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงและอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง เช่น กุง้ ปลา และจ าพวกสัตวเ์ล้ียง เช่น สุนขั แมว 
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ขอ้ 57. ประกอบกิจการซ้ือ จ าหน่าย น าเขา้และส่งออก ซ่ึงอาหารสัตว ์ขนมส าหรับสัตวเ์ล้ียง ยาบ ารุง ยารักษาและ
ป้องกนัโรค ในคนหรือสัตว ์ตลอดจนเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองต่าง ท่ีใชใ้นโรงงาน 
และในทางเกษตรทุกประเภท 

 
และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยให้ใช้

ขอ้ความดงัต่อไปน้ีแทน ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 57 ขอ้ 
 

นอกจากน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชยมี์อ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าหรือด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนาย
ทะเบียน 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์
สนธิขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ 

เห็นดว้ย    422,266,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9986       
ไม่เห็นดว้ย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง               6,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0014 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
รวมทั้งส้ิน 422,272,699 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
ขอทราบถึงเหตุผลในการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทั 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
เพื่อขอการรับรอง GMP (มาตรฐานการผลิตผลิตภณัฑ)์ในการท าอาหารสัตว ์ขออนุมติัเพื่อจดัท าเอกสารดงักล่าว 

คณะกรรมการ คุณทักษะ บษุยโภคะ ตอบ: 
 ผลิตภณัฑท่ี์น ามาท าอาหารสัตวเ์ป็นผลพลอยไดจ้ากการฟอกหนงั จ าพวก วตัถุดิบของส าเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว แกไ้ข
วตัถุประสงคเ์พื่อให้ครบคลุมให้สมบูรณ์ 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 โรงงานมีแลว้หรือไม่ เป็นโรงงานส าหรับผลิตอาหารสัตวห์รือไม่  และตอ้งมีใบอนุญาตหรือไม่ ตอ้งมีการลงทุน
เคร่ืองจกัรเพ่ิมหรือไม่ 
คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
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 ปัจจุบนับริษทัฯมีโรงงานอยู่แลว้และจดัท าในส่วนของวตัถุดิบตั้งตน้ท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ผลพลอยไดข้องบริษทั ไม่
ตอ้งขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนน้ี กรณีขั้นตอนการผลิตเพ่ิมขึ้นกว่าน้ี จะตอ้งขอใบอนุญาต ซ่ึงยงัไม่ตอ้งมีการลงทุนใหญ่
ส าหรับเคร่ืองจกัร 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 รบกวนขยายความการขอวตัถุประสงค ์3 ขอ้น้ี 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 การขอ้เพ่ิมในวตัถุประสงคน้ี์เพ่ือด าเนินการขอระบบ GMP เพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถขายกบัต่างประเทศได ้  
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

อุตสาหกรรมยานยนตต์กต ่าส่งผลกระทบต่อบริษทัหรือไม่ มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 ตลอดระยะเวลาท่ีอยุใ่นอุตสาหกรรมยานยนตม์า ยงัไม่เคยพอเจอเหตุการณ์ท่ีค่ายรถยนตส่ั์งหยดุการผลิต เหตุการณ์
เลวร้ายอย่างไม่น่าเช่ือ จึงส่งผลกระทบอย่างมากส าหรับบริษทัฯ จึงเป็นเหตุให้บริษทัฯปรับกลยุทธ์การธุรกิจไปยงัธุรกิจ 
เฟอร์นิเจอร์ ร้องเทา้ และ อาหารสัตวอ์ย่างท่ีขอเพ่ิมวตัถุประสงคเ์พ่ิมในวนัน้ี แต่หลกัจากเหตุการณ์เร่ิมดีขึ้นค่ายรถยนตก์็เร่ิม
ตั้งโปรโมชัน่ ซ่ึงจะเห็นไดว่้ารถยนต์ท่ีออกใหม่ มีราคาไม่สูงมากนกั  สถานการณ์ท่ีต ่าสุดไดผ้่านไปแลว้ ตอนน้ีก็เร่ิมท าการ
ผลิตและคาดวา่อีกสักระยะจะกลบัมาสู่สภาวะปกติ  
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 งบปี 2562 ยอดลดลงต ่ากว่า 30% แต่ท าไมอตัราก าไรก าไรขั้นตน้ไม่เพ่ิมขึ้น 
ฝ่ายการเงิน ตอบ 
 เน่ืองจากตน้ทนุคงท่ีค่อนขา้งสูง เช่น ค่าเส่ือมราคาของโรงงานค่อนขา้งสูง 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 ขอทราบรายละเอียดการผลิตโปรตีน น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมไหน อยา่งไร 
คณะกรรมการ คุณวศิน  ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 เป็นอาหารเสริมส าหรับพืช เร่ิมวางจ าน่ายแลว้ ในช่วง covid-19 ส่งผลกระทบนิดหน่อย ในส่วนการพฒันาเป็น
เคร่ืองส าอางและแบบที่สามารถรับประทานได ้ยงัอยูใ่นระหว่างการทดลอง 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 คาดว่าอนาคตขา้งหน้า 3 ปี สัดส่วนรายไดจ้ะเป็นอย่างไร อุตสาหกรรมยานยนต์ รองเทา้ โปรตีน อาหารสัตว์   ก่ี
เปอร์เซ็นต ์
คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 อุตสาหกรรมหลกัคืออุตสาหกรรมยานยนต ์ในทุก ๆ ปีจะมี Model รุ่นใหม่ 2-3 รุ่น ในส่วนของงานเฟอร์นิเจอร์คาด
ว่าอยา่งเร็วในช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 หรืออยา่งชา้ ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีตวัเลขท่ีน่าจบัตาพอสมควร คาดว่างานรองเทา้ 
อาหารสุนขัจะเร่ิมดีขึ้น  
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 งานรองเทา้ งานเฟอร์นิเจอร์ คาดว่าจะมีเปอร์เซ็นตถึ์ง 200 ลา้นหรือไม่ 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 ในช่วงไตรมาสท่ี 2 จะมีหลายปัจจัย เกิดCOVID-19 ในช่วงฤดูกาลน้ีท าให้เกิดความล่าช้า ปัจจุบันอยู่ใน
กระบวนการ Mass Production เพ่ือส่งอนุมติั ยอดขายจะค่อยๆโตขึ้น 
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ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
Margin ของธุรกิจรองเทา้ อาหารสัตว ์ดีกว่าธุรกิจเบาะรถยนตม์ากนอ้ยแค่ไหน 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 งานรองเทา้จะใกลเ้คียงกบังานเบาะรถยนต์ ขายให้กบัแบรนด์โดยตรง  ในส่วนอาหารสัตวจ์ะขึ้นอยู่กบัประเภท
สินคา้และประเทศท่ีส่งขาย ถา้สินคา้ไดรั้บรองมาตรฐาน GMP ราคาสินคา้จะสูงขึ้น 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

ในส่วนอาหารสัตว ์เร่ิมผลิตมานานแค่ไหนแลว้หรือยงั 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 ก่อนหน้าน้ีจะขายเป็นวตัถุดิบเปียกส่งให้กบัโรงงานประเภทน้ี ในช่วงท่ีไดรั้บผลกระทบ COVID-19 จึงไดท้ดลอง
ผลิตอาหารสัตวค์ิดว่าเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีจะช่วยได ้ 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 งานรองเทา้ในช่วงปลดลอ็คแลว้มีแนวโนม้ล่าชา้หรือไม่  
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 เดือน มกราคม 2563 ไม่ไดห้ยุดการส่งสินคา้ เป็นการส่งตวัอย่างให้ลูกคา้เพื่ออนุมติั ช่วงCOVID-19ส่งผลกระทบ
ท าให้การอนุมติัล่าชา้ 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 โปรตีนน ้า กบัปุ๋ ย แตกต่างกนัอยา่งไร 
คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 โปรตีนน ้ าใช้ส าหรับฉีดพีช เช่นโหระพา กระเพรา ฉีดอาทิตยล์ะ 2-3 คร้ัง จะช่วยให้พืชเติบโต โปรตีนน ้ าน้ีเป็น
อาหารเสริมส าหรับพืช ยกตวัอยา่ง ใส่ปุ๋ ยไป 100% ตน้ไมจ้ะรับได ้22% ท่ีเหลือ 78% จะอยูเ่หนือดิน ท าให้ดินแขง็และเสีย  
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 ขายในประเทศหรือส่งออก 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 ปัจจุบนับริษทัเนน้การขายต่างประเทศเป็นหลกั แต่เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ท าให้การอนุมติัล่าชา้กว่า
ก าหนดอยูม่าก  
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเพ่ิมทั้งจ านวนและขนาด ใช่หรือไม่ ได้รับรองในประเทศหรือต่างประเทศ เป็นสินคา้ส าหรับ
อุตสาหกรรมหรือครัวเรือน 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

หลกัการคือ ตวัผลิตภณัฑ์จะมีโปรตีน คอลลาเจน กรดอะมิโน ช่วยให้ตน้ไมแ้ข็งแรงขึ้น โตขึ้น ใบใหญ่ขึ้น ใช้
ส าหรับพ่นลงใบ หรือใส่ในดิน ซ่ึงหากใช้โปรตีนแลว้จะสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ ยเคมีลงได้ และไดรั้บรองมาตรฐาน 
เรียกว่า CERES จากต่างประเทศ มีทั้งแบบใชใ้นอุตสาหกรรมและแบบครัวเรือน สามารถซ้ือไดท้างแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซ 
ชอ้ปป้ี ลาซาดา้ หรือซ้ือไดท่ี้บริษทั 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 รบกวนช่วยบอกสัดส่วนคู่คา้ของบริษทัในปัจจุบนั  
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
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 อุตสาหกรรมยายนต ์60% ,งานบริการ 20% ,งานรองเทา้ 1% ,WET BLUE 14% และอืน่ ๆ 5% 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 งบดุลเป็นอยา่งไรบา้ง 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 สภาพคล่องทางการเงินอยูใ่นระดบัที่ดี ทางบริษทัยงัสามารถท าเร่ืองกูจ้ากธนาคารได ้
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 คู่แข่งในประเทศเพื่อนบา้นมีหรือไม่ เช่น กมัพูชา เวียดนาม  
คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 ตอ้งเรียกว่าเป็นคูค่า้ ไม่ใช่คู่แข่ง บริษทัฯส่งออกไปยงัประเทศเพื่อนบา้นทุกสัปดาห ์
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 จดสิทธิบตัรสูตรเฉพาะไดห้รือไม่  
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 
 จดทะเบียนในส่วนท่ีเป็นวิธีการสกดัโปรตีนออกมา  

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีร่วม

เป็นสักขีพยาน และผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และให้ขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 

 ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.38 นาฬิกา 
 
 
 
 
                                (นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ)์  
                                      ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
 


