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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 16
บริษัท อินเตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
บางนา เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ผูด้ าเนินรายการได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้นและแนะนากรรมการ ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ และผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ที่มาร่ วมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัท และผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทักษะ
บุษยโภคะ
2. นายองอาจ
ดารงสกุลวงษ์
3. นายสมชาติ
ลิมปานุภาพ
4. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
5. นายสมยศ
อัคคไพบูลย์
6. นางสาวกุลวริ นทร์ วีระพุฒิเวทย์
7. นายนิติ
เนื่องจานงค์
8. นายวศิน
ดารงสกุลวงษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ
กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้ตรวจสอบบัญชี
1. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
2. นางสาวธนพร ศีลศร

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางมาลินทิพย์
เลวิจนั ทร์
2. นางสาวณิ รินทร์ญา วีระพุฒิเวทย์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปด้านการเงิน
เลขานุการบริ ษทั

ผูด้ าเนิ นได้กล่าวเปิ ดด้วยความห่ วงใยในสุ ขภาพของผูถ้ ือหุ้นทุกท่านและเพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของกรม
ควบคุมโรคติดต่อเกี่ ยวกับความเสี่ ยงในการติดเชื้ อ COVID-19 ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผูถ้ ื อหุ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม
บริ ษทั อินเตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน) จึงจัดให้มีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผูท้ ี่เข้าร่ วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผทู ้ ี่มีไข้ (มีอุณหภูมิต้ งั แต่ 37.50 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป) หรื อมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็ นไข้
หรื อ ผูท้ ี่พ่ งึ เดินทางกลับจากประเทศเสี่ ยงและยังไม่พน้ กาหนดเวลา 14 วัน เข้าร่ วมประชุม ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสี ยงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทน และส่ งคาถาม
เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ บริ ษทั ฯ จึงขอความร่ วมมือ จากผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่ วมการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 และ ผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบตั ิตน ดังนี้
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1. กรุ ณาสแกน QR Code ไทยชนะ โดยขอให้เช็คอินก่อนเข้าห้องประชุม และ เช็คเอาท์ก่อนออกจากห้องประชุม
2. กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3. กรุ ณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น
6. หากมีไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ผูด้ าเนินรายการได้ช้ ีแจงรายละเอียดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง และการแจ้งผลการนับคะแนน
ในการประชุม โดยมีรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
1. ข้อบังคับของบริ ษทั กาหนดให้การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถ้ ือหุ้นมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวน
หุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นบั หนึ่งหุ้นกับหนึ่งเสี ยง
2. ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย
3. ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะต้องออกเสี ยงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็น
ด้วย ไม่เห็น ด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระได้
4. ในการลงทะเบียนแต่ละวาระนั้น ประธานฯจะสอบถามที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรื องดออก
เสี ยง ขอให้ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่ อในบัตรและให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสี ยงด้วยระบบบาร์ โค้ด (Barcode)
พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสี ยงดังกล่าว ส่วนผูถ้ ือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อ
ในบัตรด้วยโดยไม่ตอ้ งยกมือ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุก ใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อ
เสร็ จสิ้ นการประชุ ม ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่
บริ ษทั ฯจะดาเนินการเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงทุกใบ
สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรื อกรรมการอิสระนั้น บริ ษทั ฯ จะดาเนินการลงคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณา
คะแนนเสี ยงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบ
ฉันทะด้วย
6. จานวนผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอาจจะไม่ เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู ้
ถือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะบางรายการออกจากห้องประชุมหรื อเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้ นสุ ด ขอให้ส่งคืนบัตร
ยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสี ยงในที่ประชุม
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลัง
จากเสร็ จสิ้ นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่า
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ปกติ ประธานฯอาจจะขอให้ที่ประชุ มดาเนิ นการพิจารณาในวาระถัดไปเพื่อให้การประชุ มเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผล
การนับคะแนนทันที
9. ในกรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ้นรายใดต้องการสอบถามหรื อ แสดงความคิดเห็ น ในที่ ประชุ ม ขอให้ ย กมื อขึ้ นและเมื่ อ
ประธานฯอนุญาตแล้ว ให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุลของท่าน รวมทั้งสถานะว่าเป็ นผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะด้วย
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุ้นครั้งที่ 16 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ ซึ่ งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
และได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้กาหนดระยะเวลาการนาเสนอไว้ต้งั แต่ 7 มกราคม 2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์
2564 เมื่อครบกาหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ้นรายใดเสนอเรื่ อง หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ และได้สรุ ปจานวน
ผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
26 ราย
นับจานวนหุ้นได้
416,342,236
หุ้น
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ
14 ราย
นับจานวนหุ้นได้
3,622,826
หุ้น
รวมทั้งสิ้น
40 ราย
รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น
592,805,637
หุ้น
คิดเป็ นร้อยละ 70.84 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด 592,805,637 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริ ษทั และเรี ยนเชิญคุณทักษะ บุษยโภคะ กรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมและขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่ องตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 15 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 18 สิ งหาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ได้
จัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุม ตามที่กฎหมาย
กาหนด บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ ด
คัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 18 สิ งหาคม
2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
422,060,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวมทั้งสิ้น
422,060,884 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
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หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2563
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2563 โดยให้ทาง
ผูบ้ ริ หาร คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ เป็ นผูร้ ายงานผลดาเนินงานดังต่อไปนี้
ปั จจุบนั โรงงานของบริ ษทั ทั้ง 10 แห่ ง มีการเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มสถานที่ในโรงงานที่ 7 เพื่อผลิตขนมขบเคี้ยว
สุ นขั และปรับโรงงานที่ 2 จากเดิมเป็ นการปล่อยเช่าโรงงาน กลายเป็ นโรงงานผลิตหนังเฟอร์นิเจอร์ ของบริ ษทั ฯเอง
ในปี 2563 ธุรกิจหลักของบริ ษทั ยังคงเป็ นธุรกิจกลุ่มเบาะรถยนต์ โดยจาหน่ายให้กบั ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น โดยอันดับ
หนึ่งยังคงเป็ น ยี่ห้อโตโยต้า ซึ่งทางบริ ษทั ฯ มีการผลิตกว่า 10 รุ่ น และยังมีค่ายหลักอีกสองค่ายคือ ฮอนด้า และ นิสสัน อีกทั้ง
บริ ษทั ฯยังผลิตหนังพวงมาลัยให้กบั ค่ายรถยนต์อีซูซุ
ในส่ วนของธุรกิจรับจ้างฟอกที่บริ ษทั ฯ มีลูกค้าอยู่ 2 ราย คือ Wolverine และ Marubeni ที่เป็ นลูกค้าเก่า ในปี ที่ผา่ น
มาได้ทางบริ ษทั ฯได้เจรจากับ ลูกค้าใหม่เพิ่มอีก 2 รายได้แก่ ECCO ยี่ห้อร้องเท้าชั้นนา และ SADESA ซึ่ งเป็ นผูน้ าในด้าน
ธุรกิจทาหนังรองเท้าให้กบั ทาง NIKE และ ADIDAS
ในส่วนธุรกิจใหม่ที่ได้เริ่ มต้นในปี 2563 คือ ธุรกิจหนังเฟอร์นิเจอร์ เรี ยกว่าเป็ นการขยายครั้งใหญ่ เพราะว่าจากเดิม
บริ ษทั ฯมีการจัดจาหน่ายให้กบั บริ ษทั โมเดอร์ นฟอร์ ม เท่านัน่ แต่ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เช่นโซฟายี่ห้อ Chateau
d’ax ของอิตาลี ซึ่ งมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศจีน, ไดมอนด์โซฟาและJAS SOFA ซึ่ งมีโรงงานผลิตอยู่ในประเทศไทย ทาง
บริ ษทั ยังได้จดั ส่ งตัวอย่างสิ นค้าส่ งให้กบั ลูกค้า หลายยี่ห้ออนุมตั ิ แต่สืบเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ส่ งผลให้การอนุมติ
ล่าช้า แต่ปัจจุบนั ได้รับการอนุมตั ิจากลูกค้ารายใหม่เรี ยบร้อยแล้ว คาดว่าจะได้เห็นในเร็ วๆนี้
ในส่ วนธุ รกิจรองเท้า ยี่ห้อได้รับอนุมิติแล้วคือ Vivobarefoot, KEEN และ Helly Hansen โดยทั้ง 3 ยี่ห้อได้มีการ
ผลิตแล้ว และอื่นๆ ที่ติดสัญญาไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้ สาหรับธุรกิจอื่นๆที่เป็ นงานหนัง บริ ษทั ฯยังได้รับงานปลอกลิปสติก
เป็ นหนังแท้ ยี่ห้อ Givenchy สามารถหาซื้ อได้ตามห้างสรรพสิ นค้าทัว่ ไป และ กล่องนาฬิกาของ Audemars Piguet หรื อที่
เรี ยกว่า AP แสดงให้เห็นว่าบริ ษทั มีศกั ยภาพเพียงพอที่จะผลิตสิ นค้าให้กบั แบรนด์ระดับโลก
ธุรกิจที่ได้ช้ ีแจงไปในการประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 15 คือ ธุรกิจอาหารขบเคี้ยวสุ นขั ปั จจุบนั ได้รับใบอนุญาตในการ
ผลิ ต เรี ย บร้ อ ยแล้ว ขณะนี้ อยู่ใ นขั้น ตอนการขอขึ้นทะเบี ย นสิ น ค้า และการขอใบอนุ ญ าตส่ ง ออก (Good Manufacturing
Practice หรื อ GMP) สาหรับส่ งออกสู่ ต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น กระดูกผูก มันชี่สติ๊ก กระดูกที่ทาเป็ นรู ปน่องไก่ กาวแผ่น
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริ ษทั มีศกั ยภาพเพียงพอในการขยายธุรกิจส่วนนี้
ในส่ วนบริ ษทั อินเตอร์ กรี น จากัด ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ง่ายต่อการใช้งานภายใต้ยี่ห้อ GROWPLUS ซึ่ งทาง
บริ ษทฯมีการขายตามงานแฟร์ ต่างๆและออนไลน์ โดยจะเน้นการใช้งานในครัวเรื อน ทั้งนี้แล้วบริ ษทั ฯยังมีสินค้าที่เป็ นหัว
เชื้ อสารสกัดอินทรี ย ข์ ายสู่ อุตสาหกรรมด้านการเกษตร และเคมี ภณ
ั ฑ์ที่ขายสู่ อุตสาหกรรมทั่วไป เช่ นเคลื อบชั้นผิวใน
อุตสาหกรรมฟอกหนัง ทางบริ ษทั ฯยังมุงเน้นไปในการอุตสาหกรรมการเกษตร ทางบริ ษทั ฯ จึงมีการร่ วมวิจยั ในการปลูกมัน
สาปะหลัง ซึ่ งผลการวิจยั ใช้ระยะเวลา 12 เดือน และมีการเปรี ยบเทียบว่าแปลงที่ได้รับ สารสกัดอินทรี ย ์ ผลิตภัณฑ์จะมี
ลักษณะใหญ่และแข็งแรงกว่า
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้
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ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิ ยะธนานุกูล สอบถาม:
ขอทราบ บริ ษทั จะได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจของขบเคี้ยวของสัตว์เลี้ยงจากทางการได้เมื่อใดและคาด
ว่าจะสามารถทารายได้ได้เมื่อใด และคาดการณ์ว่าในปี 2564 จะมีสัดส่วนรายได้ในส่วนนี้เป็ นเท่าใด
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ปั จจุบัน บริ ษทั ฯได้รับใบอนุ ญาตในการผลิ ตเรี ยบร้ อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการจดทะเบียนสิ นค้า การขอ
มาตรฐานGood Manufacturing Practice หรื อ GMP คาดว่าจะเรี ยบร้อยไม่เกินไตรมาสที่ 3 เริ่ มรับรู ้รายได้เนื่ องจากตอนนี้
จาหน่าย Raw material แล้ว คาดว่าสัดส่วนประมาณ 5% ของธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น คุณพลพัฒน์ อร่ ามเรื องสกุล สอบถาม:
คาดว่ายอดขายและกาไรจะสามารถกลับไปสู่จุดสู งสุ ด ก่อนเกิดสถานการณ์ Covid-19 ในปี ไหน
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ในปี 2564 คาดว่าจะเริ่ มฟื้ นตัว เนื่ องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19 ยังคงมี ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จ
ภาพรวม ทั้งในด้านการส่งออก และ นาเข้า ยังคงมีผลกระทบ คาดว่า 2 - 3 ปี จะฟื้ นตัวแบบเต็มกาลัง ในช่วงปี นี้และปี หน้าจะ
ฟื้ นตัวอย่างเห็นได้ชดั
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม แต่เนื่องจากวาระนี้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ
หมายเหตุ

วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถ้ ือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จสาหรับรอบบัญชี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ได้สอบ
ทานและให้ความเห็นชอบ รวมทั้งได้รับการรับรองจากผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั คือ บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้
ตรวจสอบแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
งบกาไรขาดทุน
หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2563
YOY
รายได้จาการขายและบริ การ
1,552.67
1,333.84
-14.26%
รายได้อื่นๆ
15.34
4.05
-73.60%
รายได้รวม
1,571.01
1,337.88
-14.84%
ต้นทุนขายและบริ การ
(1,196.70)
(1,167.15)
2.47%
กาไรขั้นต้น
358.97
166.68
-53.56%
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ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริ หาร

(192.95)

(174.98)

-9.31%

EBITDA

412.89

268.23

-35.04%

ต้นทุนทางการเงิน

(37.42)

(52.08)

39.18%

ภาษีเงินได้

(2.18)

12.03

652.83%

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

141.75

(44.31)

-131.79%

บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การสุ ทธิ ในปี 2563 เท่ากับ 1,333.84 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 221.83 ล้าน
บาทหรื อลดลงร้อยละ 14.26 ปั จจัยหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการขายหนังผืนตัดเย็บขึ้นรู ปและรายได้จากการขาย
หนังผืนตัดเป็ นชิ้น คิดเป็ นการลดลง ร้อยละ 27.5 และร้อยละ 26.7 ตามลาดับ
ต้นทุนขายและบริ การเท่ากับ 1,167.15 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 87.50 ของรายได้จากการขายและบริ การ ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรขั้นต้นคิดเป็ นร้อยละ12.50 เมื่อเทียบกับอัตรากาไรขั้นต้น ร้อยละ 23.07 ของปี ก่อน อัตรากาไรขั้นต้น
ปรั บลดลง สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ฯ มี ต้นทุนคงที่ เนื่ องจากค่าเสื่ อมราคาของโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่ องจักร รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับโรงงานที่ ทาการผลิตไม่เต็มตามกาลังการผลิต เนื่องมาจากผลกระทบของสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 174.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 17.97 ล้านบาท หรื อค่าใช้จ่ายนี้
ลดลงร้อยละ 9.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้ สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานฝ่ ายบริ หาร และ
ค่ าใช้จ่ ายในการเดิ น ทางและค่ ารั บ รองของฝ่ ายขายที่ ไ ม่ สามารถเดิ น ทางไปต่ างประเทศได้ เนื่ อ งจากผลกระทบของ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19
บริ ษทั ฯ มีกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายลดลงจาก 412.89 ล้านบาทในปี 2562 เป็ น
268.23 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 35.04 เมื่อเทียบจากปี ก่อน อัตราส่ วนกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่า
ตัดจาหน่ายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริ การ เท่ากับร้อยละ 20.11 ลดลงเมื่อเทียบจากปี 2562 ที่มีอตั ราส่วนนี้อยูร่ ้อย
ละ 26.59
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น จาก 37.42 ล้านบาทในปี 2562 เป็ น 52.08 ล้านบาทในปี 2563 สาเหตุหลัก
มาจากบริ ษทั ฯ มี ภาระหนี้ สินระยะยาวจากธนาคารมากขึ้น เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มี การลงทุนปรั บปรุ งอาคารโรงงานและ
เครื่ องจักรเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขายในตลาดใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 และการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้น
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2563 เท่ากับ (44.31) ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ (3.32) เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย
และบริ การ ลดลงจากปี ก่อน เท่ากับ 186.06 ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมสุ ทธิ 3,643.44 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 127.98 ล้านบาท จาก
การลดลงมูลค่าสุ ทธิ ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากบริ ษทั ฯมีการลงทุนในส่ วนของเครื่ องจักร ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เท่ากับ 158.17 ล้านบาท แต่มีการรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาเท่ากับ 257.91 ล้านบาท ซึ่ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2563 ลดลงจาก
2,490.60 ล้านบาท เป็ น 2,365.61 ล้านบาท หรื อลดลง 124.99 ล้านบาท
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เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้นจาก 849.70 ล้านบาท เป็ น 899.52 ล้านบาทในปี 2563 หรื อเพิ่มขึ้น
49.82 ล้านบาท และภาระหนี้จากทรัสต์รีซีท ลดลงจาก 212.89 ล้านบาท เป็ น 58.83 ล้านบาท หรื อลดลง 154.06 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯ ลดการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการลงทุนในเครื่ องจักรจากต่างประเทศลดลง
เงินกูย้ ืมระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นจาก 740.25 ล้านบาทเป็ น 835.16 ล้านบาทในปี 2563 ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีการเบิก
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร จานวนเงินรวม 253 ล้านบาท
ในสิ้ นปี 2563 บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,537.26 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 106.59 ล้านบาท เนื่ องจากในปี
2563 บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ขาดทุน 44.31 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ จ่ายเงินปันผลเป็ นจานวนเงิน 59.28 ล้านบาท
งบแระแสเงินสด
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดต้นงวด เท่ากับ 1.90 ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใน
ระหว่างปี เป็ นกระแสเงินสดรับ 4.28 ล้านบาท แบ่งเป็ น
1. กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงาน เป็ นกระแสเงินสดรับ 238.57 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย 257.91 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมการลงทุน เป็ นกระแสเงินสดจ่าย 146.21 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการลงทุนในการ
ปรับปรุ งอาคารและเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯ
3. กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เป็ นกระแสเงินสดจ่าย 88.08 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มี
การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารทั้งตามกาหนด รวม 158.25 ล้านบาท มีการเบิกเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
253.17 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมเป็ นเงิน 59.28 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2563 บริ ษทั ฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 6.14 ล้านบาท
พร้อมกันนี้ คุณมาลินทิพย์ ได้รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชั่นและการ
ดาเนินงานในส่วนของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมาว่า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นในการดาเนินธุร กิจด้วยความเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบ
ต่อสสังคม และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม เป็ นไปตามหลักการกากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริ ษทั
โดยบริ ษทั ฯ มีการกาหนดคุณค่าองค์กรข้อหนึ่งที่มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับหลักธรรมาภิบาลและการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
รวมถึงได้กาหนดหลักจริ ยธรรมทางธุ รกิจและแนวปฏิบตั ิเพื่อสนับสนุ นการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชั่นในทุก
รู ปแบบ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้มีการให้คารับรองเพิ่มเติมแก่ธนาคารเพื่อสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ
สังคมและสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิ ยะธนานุกูล สอบถาม:
ขอทราบ ปั ญหาหรื อปั จจัยที่กดดันกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ในไตรมาสที่ 4 ในขณะที่ยอดขายในส่ วนของเบาะหนัง
รถยนต์เพิ่มขึ้น YOY ในอัตราที่สูง
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คุณมาลินทิพย์ เลวิจันทร์ ตอบ:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อกาไร แบ่งออกเป็ น 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนคงที่เนื่องจากค่าเสื่ อมราคาของโรงงาน
อุปกรณ์ และเครื่ องจักร รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสาหรับโรงงานที่ทาการผลิตไม่เต็มตามกาลังการผลิต และปัจจัยที่ 2
เรื่ องดอกเบี้ยจากสถาบันการเงิน ที่ปรับสู งขึ้น
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
422,869,204 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวมทั้งสิ้น
422,869,204 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
หมายเหตุ:

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติไม่ จัดสรรกาไรสุ ทธิ เพื่ อ เป็ นทุน สารองตามกฎหมายและการงดจ่ ายเงินปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2563
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 43 และพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ฯ มีการจัดสรรเงินกาไรไว้เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย รวมทั้งสิ้น 69,000,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
ทั้งนี้บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี คณะกรรมการบริ ษทั อาจ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ้นซึ่งจากงบการเงิน
ประจาปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว ปรากฏว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีผลกาไร
ประจาปี ในงบกาไรขาดทุน (เฉพาะกิจการ) ของบริ ษทั ทาให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นได้
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
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ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่จดั สรรกาไรสุ ทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 422,869,204 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
รวมทั้งสิ้น 422,869,204 เสี ยง
หมายเหตุ:

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อที่ 17 และ 18 กาหนดให้กรรมการ
ของบริ ษทั ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ
หลังจากสองปี แรกให้กรรมการที่อยู่นานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่งกรรมการซึ่ งออกตามวาระดังกล่าวมีสิทธิ์ ได้รับเลือก
กลับเข้ารับตาแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ มีจานวน 3 ท่าน คือ
1.
2.

นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์
นายสมยศ อัคคไพบูลย์

3.

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์

กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน

ทั้งนี้ นายอวยชัย มติธนวิรุฬห์ ได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตาแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ในการสรรหากรรมการ บริ ษทั ได้ประกาศเชิญให้ผถู ้ ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
รับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ในช่วงระหว่างวันที่ 7 มกราคม
2564 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางการสื่ อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ซึ่ งเมื่อพ้นกาหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นรายใดเสนอชื่ อบุ คคบใดเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการมายังบริ ษทั
ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งคณะกรรมการสรรหา (โดย
กรรมการที่มีส่วนได้เสี ย หรื อกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการพิจารณา และงดออกเสี ยง) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบจาก
คุณสมบัติการเป็ นกรรมการที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริ ษทั นโยบายการสรรหากรรมการและ
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ผูบ้ ริ หารที่กาหนดไว้ในนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั และคุณสมบัติของกรรมการที่ตอ้ งการสรรหา โดยพิจารณา
จากทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการแล้วมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กล่ าว
ข้างต้น รวมทั้งเป็ นบุคคลที่ มีความรู ้ ความสามารถ มี ประสบการณ์ และประวัติ การทางานที่ ดี มี ภาวะผูน้ า มี วิสัยทัศ น์
กว้างไกลรวมทั้งมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีทศั นคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจการของบริ ษทั ตลอดจนเข้าใจธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีผลงานเป็ นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการและกรรมการบริ หารที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
และได้เสนอ นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร แทนตาแหน่งกรรมการที่ว่าง
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
นายสมยศ อัคคไพบูลย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมทั้งสิ้น

422,857,104 เสี ยง
0 เสี ยง
12,100 เสี ยง
0 เสี ยง
422,869,204 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9971
0.0000
0.0029
0.0000
100.0000

นายช.นันท์ เพ็ชญไพศิษฏ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมทั้งสิ้น

422,869,204 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
422,869,204 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมทั้งสิ้น

422,869,204 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
422,869,204 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

Interhides
Public Company Limited
678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website : www.interhides.com

หมายเหตุ:

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรั บ เดื อนมกราคมถึ งเดื อน
ธันวาคม 2564 ซึ่ งได้พิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียงได้กบั บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยที่ อยู่ในอุตสาหกรรมและธุ รกิ จที่ มีขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุ รกิ จและผลการ
ด าเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย รวมทั้ง ภาระหน้า ที่ ความรั บผิดชอบ และผลการปฏิ บัติงานของกรรมการบริ ษทั
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั สาหรับปี 2564 ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั :
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เดือนละ 40,000 บาท
เดือนละ 25,000 บาท
เดือนละ 20,000 บาท
เดือนละ 15,000 บาท

ข้ อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปี ที่ผ่านมา
2564 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ

2563

ค่าตอบแทน

สิ ทธิและ

ค่าตอบแทน

สิ ทธิและ

(บาทต่อเดือน)

ผลประโยชน์

(บาทต่อเดือน)

ผลประโยชน์

ประธานกรรมการบริ ษทั

40,000

ไม่มี

40,000

ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบและ

45,000

ไม่มี

45,000

ไม่มี

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

40,000

ไม่มี

40,000

ไม่มี

กรรมการบริ หารและกรรมการบริ ษทั

25,000

ไม่มี

25,000

ไม่มี

กรรมการอิสระ

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ในปั จจุบนั อยู่ในระดับเดียวกันกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาปี 2564 เท่ากับปี 2563 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นประจาปี ครั้งต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
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ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
เห็นด้วย
422,869,204 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวมทั้งสิ้น
422,869,204 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
หมายเหตุ:

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้ที่ ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีกาหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป็ นที่ยอมรับ ความเป็ นอิสระ และอัตราค่าสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผสู ้ อบบัญชีจากบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการ
สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีสาหรับงบการเงินของบริ ษทั สาหรับปี 2564
1. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
2. นางสาวชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792
(ไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
คนใดคนหนึ่งของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษทั นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษ ัทพิ จารณา เพื่ อ เสนอให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้นอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจาปี 2564 จ านวน
1,938,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริ ษทั จะจ่ายตามจริ ง
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ข้ อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อินเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จากัด)
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั อินเตอร์กรี น จากัด)
รวม
ค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee)
หมายเหตุ (*) ยกเลิกการตรวจสอบ BOI

2564

2563

2562

1,550,000
80,000
308,000
1,938,000
-

1,550,000
486,000*
308,000
2,344,000
126,023

1,550,000
586,000
308,000
2,444,000
112,782

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ท้ งั 3 คน มี คุณสมบัติเหมาะสมและไม่ มีความสั มพันธ์ห รื อ ส่ วนได้เสี ย กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อ ย
ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั รวมถึงผู ส้ อบบัญชี รับอนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผสู ้ อบบัญชี ท่านใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั มาแล้วเป็ นเวลาเกิน 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
นอกจากนี้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด รวมถึงบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด ได้รับ
การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564 กับบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั อีกด้วย คณะกรรมการบริ ษทั จะดูแลให้การจัดการงบ
การเงินสามารถดาเนินการได้อย่างครบถ้วนเรี ยบร้อยตามกาหนดเวลาทุกประการ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
ประจาปี 2564
เห็นด้วย
422,869,204 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวมทั้งสิ้น
422,869,204 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
หมายเหตุ:

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

Interhides
Public Company Limited
678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road, Bangpoomai,
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand
Tel : 662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39
Website : www.interhides.com

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิ ยะธนานุกูล สอบถาม:
ขอทราบว่า บริ ษทั ประสบปั ญหาภาวะขาดแคลนแรงงานหรื อไม่ และจะกระทบต่อผลการดาเนิ น งารในปี 2564
อย่างมีนยั สาคัญหรื อไม่
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
เรื่ องการขาดแคลนแรงงานเชื่อว่าทุกบริ ษทั คงได้รับผลกระทบ สาหรับบริ ษทั จะรักษาพนักงานที่มีอยู่ให้มากที่สุด
และขอความร่ วมมืองดเดินทางกลับต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ หากไม่จาเป็ น เพื่อลดความเสี่ ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ใน
ส่วนพนักงานใหม่ ยังได้รับผลกระทบไม่มาก สามารถสรรหาแรงงานได้ตามต้องการ
ผู้ถือหุ้น คุณอนุกูล ปิ ยะธนานุกูล สอบถาม:
ขอทราบสัดส่ วนรายได้ ประมาณการณ์ ในปี 2564 จากหน่ วยธุ รกิ จต่างๆของบริ ษทั ได้แก่ รายได้จากยานยนต์
รายได้จากเฟอร์นิเจอร์ รายได้จากของขบเคี้ยวสัตว์เลี้ยง รายได้จากหนังรองเท้า มีสัดส่วนร้อยละเท่าใด
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ในปี 2564 โดยประมาณการณ์สัดส่ วนรายได้ ดังนี้ ยานยนต์ 57% , ส่ วนงานService 10-12% , Wet blue ธุรกิจหนัง
ฟอก 3% , หนังรองเท้า 7-10% , หนังเฟอร์นิเจอร์ 15% , อาหารขบเคี้ยวสุ นขั 5%
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ้นสอบถามหรื อมีขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงปิ ดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ้นที่ร่วม
เป็ นสักขีพยาน และผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุม และให้ขอ้ คิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั
ปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.01 นาฬิกา

( นายทักษะ บุษยโภคะ )
ประธานกรรมการ

