
 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที ่14 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ หอ้งเพทายเพชรชมพ ูโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/1 ซอย

เนียนอทิุศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เร่ิมการประชุม  

 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ท่ีมาร่วม
ประชุม ดงัน้ี 

กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายองอาจ          ด ารงสกลุวงษ ์       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 ารงสกลุวงษ ์ กรรมการ  

 
กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอวยชยั       มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา  
 

ผู้ตรวจสอบบัญชี  

1. นางสาวววธู ขยนัการนาว ี  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
2. นางสาวหทัยา เส็งพานิช    บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นายฉตัรชยั เลิศในสตัย ์ ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน  
2. นางมาลินทิพย ์ เลวจินัทร์  ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป 
3. นางสาววรรณวสิา ด ารงสกลุวงษ ์ เลขานุการบริษทั  

 



 
 

ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนในการ

ประชุม โดยมีรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี  

1. ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่

และหุน้ท่ีไดรั้บมอบฉนัทะโดยใหน้บัหน่ึงหุน้กบัหน่ึงเสียง  

2. ในการออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย  

3. ผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งหน่ึงอยา่งใด คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น 

ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ 

4. ในการลงทะเบียนแต่ละวาระนั้น ประธานฯจะสอบถามท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู ้

ถือหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและใหย้กมือ 

เจา้หนา้ท่ีจะเขา้ไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนนเสียงดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบตัรยนืยนัการลงคะแนน

เสียงดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรดว้ยโดยไม่ตอ้งยกมือ และจะขอเก็บบตัร

ยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้ งหมดเม่ือเสร็จส้ินการประชุม ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เจา้หนา้ท่ีบริษทัฯจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบ 

ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ 

5. ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะ

ค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

6. จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะบางรายการออกจากหอ้งประชุมหรือเขา้มาเพ่ิมเติม 

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะส้ินสุด ขอให้ส่งคืนบตัรยืนยนัการ

ลงคะแนนทั้งหมดกบัเจา้หนา้ท่ืท่ีบริเวณประตูทางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จส้ิน

การลงคะแนนในแต่ละวาระ อยา่งไรก็ตาม หากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯอาจจะ

ขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบั

คะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนและเม่ือประธานฯอนุญาต

แลว้ ใหแ้จง้ ช่ือ-นามสกลุของท่าน รวมทั้งสถานะวา่เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะดว้ย 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 14 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่ไวบ้น

เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไดก้ าหนดระยะเวลาการน าเสนอไวต้ั้งแต่ 18 มกราคม 2562   ถึง 17  กุมภาพนัธ์ 2562 เม่ือครบก าหนดเวลา 



 
 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ และไดส้รุปจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง       42 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้  347,179,385 หุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  2,074 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       93,862,964  หุน้ 

รวมทั้งส้ิน   2,116 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  441,042,349 หุน้ 

คิดเป็นร้อยละ 78.72 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 441,042,349 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ
เรียนเชิญคุณทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่13 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2561 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 13 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24

เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงาน

ดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความ

คิดเห็นหรือซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 13  เม่ือวนัท่ี 24  เมษายน 2561 ตามท่ี

เสนอ ดว้ยค าแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   441,042,349 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00    

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

รวมทั้งส้ิน 441,042,349 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  

 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 
 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2561 

 ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2561 ตามเอกสารแนบของการ

ประชุมดงักล่าว โดยทางท่ีผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป นางมาลินทิพย ์เลวจินัทร์ เป็นผูร้ายงานผลด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

นางมาลินทิพย ์เลวจินัทร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป ไดร้ายงานผลประกอบการของบริษทัในปีท่ีผา่นมา ซ่ึงคณะบริหารไดร้ายงาน

ตามรายละเอียดใน Annual Report ในรูปแบบแผน่ CD ท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ซ่ึงหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะ

ขอรับในรูปแบบ Hard Copy สามารถขอไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีของบริษทั โดยในวาระน้ีจะสรุปผลประกอบการ 

ผลการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบั 2,390.18 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 12.23%  และมี

รายไดอ่ื้นรวมสุทธิเท่ากบั 14.64 ลา้นบาท ลดลงเม่ือเทียบจากปีก่อน 60.49% มาจากการรับรู้ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีลดลง 13.54 

ลา้นบาท ตน้ทุนขายและบริการของบริษทัฯ เท่ากบั 1,874.14 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 13.26% ซ่ึงอตัราการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนขายท่ี

มากกวา่อตัราการเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการขายและบริการ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้เท่ากบั 516.04 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบ

จากปีก่อน 8.63%  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากบั 160.83 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 6.39%  ก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี

เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 2561 เท่ากบั 545.13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 6.20% ค่าใชจ่้ายทางการเงิน

เม่ือเทียบจากปีก่อน เพ่ิมข้ึนจาก 32.32 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 33.71 ลา้นบาทในปี 2561 ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเพ่ิมข้ึน 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิปี 2561 เท่ากบั 292.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 1.17%  



 
 

ส าหรับอตัราส่วนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัยอดขายนั้น อตัราก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ลดลงจาก 22.31% ในปี 2560 เป็น 

21.59% ในปี 2561 อตัราก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ท่ี  24.10% เป็น 

22.81% และอตัราก าไรสุทธิลดลงจาก 13.59% ในปี 2560  เป็น 12.25% ในปี  2561 

ฐานะทางการเงนิ 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีสินทรัพยสุ์ทธิเท่ากบั 3,393.64 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเท่ากบั 345.50 ลา้นบาทซ่ึงปัจจยัหลกัมาจาก 

การรับรู้งานก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่และการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพ่ิมเติมตามแผนงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและ

บริการของบริษทัฯท าใหอ้าคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบจากปีก่อน 329.39 ลา้นบาท  

ส าหรับหน้ีสินในปี 2561 นั้น บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารท่ีลดลง ในปี 2560 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะยาวเท่ากบั 

434.70 และ 418.82 ลา้นบาทตามล าดบั ทั้งน้ี เงินกูย้มืระยะยาวท่ีลดลง เป็นผลมาจากการทยอยผอ่นช าระคืนเงินตน้ทั้งตามก าหนด  

ส่วนของผูถื้อหุน้ เพ่ิมจาก 1,467.91 ลา้นบาทในปี 2560 เป็น 1,629.65 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนสุทธิ 161.74 ลา้นบาท  

อตัราส่วนทางการเงนิ 

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนเร็ว เม่ือเทียบจากปีก่อน โดยอตัราส่วนภาพคล่องมีการลดลงเลก็นอ้ยใน

ปี 2560 - 2561 เท่ากบั 0.77 เท่าและ 0.67 เท่าตามล าดบั อตัราส่วนเงินทุนหมุนเร็วเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ยในปี 2560 - 2561 เท่ากบั 0.19 เท่า และ 

0.22 เท่า ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นในปี 2561 เท่ากบั 18.90% ลดลงเม่ือเทียบกบั 21.11% ในปี 2560 และอตัราผลตอบแทนต่อ

สินทรัพยสุ์ทธิปรับลดลง จาก 10.00% ในปี 2560 เป็น 9.09% ในปี 2561  

อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2561 เท่ากบั 16.17 เท่า เทียบกบัปีก่อนท่ี 15.88 เท่า และอตัราส่วน

ความสามารถในการจ่ายช าระหน้ีในปี 2561 เท่ากับ 2.26 เท่า เทียบกับปีก่อนท่ี 2.45 เท่า ซ่ึงธนาคารก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งด ารง

อตัราส่วนน้ีไม่นอ้ยกวา่ 1.20 เท่า 

ส าหรับอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ธนาคารก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งด ารงอตัราส่วนน้ีไม่เกินกวา่ 2.0 เท่า ซ่ึงในปี 2561 บริษทัฯ มี

อตัราส่วนดงักล่าว เท่ากบั 1.08 เท่า เท่ากบัในปี 2560 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด เท่ากบั 4.74 ลา้นบาท กระแสเงินสดสุทธิในระหวา่งปี เป็น

กระแสเงินสดรับ 0.32 ลา้นบาท แบ่งเป็น 

1. กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดรับ 333.26 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากก าไรจากการด าเนินงาน 

336.14 ลา้นบาท  



 
 

2. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 485.47 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในการปรับปรุง

อาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 

3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน เป็นกระแสเงินสดรับสุทธิ 151.94 ลา้นบาท ซ่ึงในระหวา่งปี บริษทัฯ มีการ

จ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารทั้งตามก าหนด รวม 254.93 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 

240.00 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหวา่งปี รวมเป็นเงิน 286.63 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2561 บริษทัฯ จึงมีเงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 5.06 ลา้นบาท  

พร้อมกนัน้ี คุณมาลินทิพย ์ไดร้ายงานเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมถึงแนวนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ และการ

ด าเนินงานในส่วนของบริษทัฯ ในปีท่ีผ่านมาวา่ บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เป็นไปตามหลกัการ

ก ากบักิจการท่ีดี  โดยบริษทัฯ มีการก าหนดคุณค่าองคก์รขอ้หน่ึงท่ีมุ่งเนน้การให้ความส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลและการปฏิบติัตาม

กฎหมายอยา่งเคร่งครัด รวมถึงไดก้ าหนดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบติัเพ่ือสนบัสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในทุก

รูปแบบ ทั้ งน้ี บริษทัฯ ยงัได้มีการให้ค  ารับรองเพ่ิมเติมแก่ธนาคารเพ่ือสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ สังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

จากท่ีบริษทัฯเคยแจง้วา่งานบริการจะมี Gross Profit อยูท่ี่ 30% แต่จากผลประกอบการเห็นวา่ไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมาย

ไว ้ไม่ทราบวา่บริษทัจะมีแผนงานอยา่งไรบา้ง 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ส่วนของ Gross Profit ท่ีลดลงสืบเน่ืองจากลูกคา้มีการเพ่ิมกระบวนการผลิต ซ่ึงทางบริษทัฯยงัไม่สามารถท่ีจะปรับราคาขายได ้

จึงส่งผลกระทบต่อก าไรขั้นตน้ 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

เม่ือไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 ผลประกอบการลดลงไปค่อนขา้งเยอะ สาเหตุจากตน้ทุนของหนงั ปัญหาน้ีถูกแกไ้ขแลว้หรือไม่ 

ทีป่รึกษาการเงนิ คุณฉัตรชัย เลศิในสัตย์ ตอบ: 

 กรณีไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 เน่ืองจากทางบริษทัไดน้ าหนงัเก่าใน Stock ของบริษทั มาท าใหม่ ท าใหต้น้ทุนของหนงัเพ่ิมข้ึน 

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 และ ไตรมาสท่ี 4 มีการปรับปรุงระบบ ส่งผลใหต้วัเลขดีข้ึน 

ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือทราบ 

จึงมิไดมี้การลงมติ 



 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบทานและใหค้วามเห็นชอบ 

รวมทั้งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดต้รวจสอบแลว้ และเห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน                               หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สินทรัพย ์ 3,394 3,324 

หน้ีสิน 1,764 1,721 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,390 2,131 

รายไดร้วม 2,405 2,301 

ก าไรส าหรับปี 293 329 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน     (บาท / หุน้) 0.54 0.61 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง

ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   442,405,998  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00      

ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

รวมทั้งส้ิน 442,405,998  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  



 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไรสะสม และการจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 43 และพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 116 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมี

นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการบริษทัอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงิน

ปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

 ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) ตามงบการเงินจ านวน 293 ลา้นบาท รวมทั้งก าไรสะสมส าหรับ

จดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 2561 2560 2559 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จ านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) 0.00 0.00 0.16666667 

มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.50 0.50 0.16851852 

รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.50 0.50 0.34 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิ 92.59 86.21 85.94 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินก าไรไวเ้พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ิน 69,000,000 บาท คิด

เป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม 

2. จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท หรือเทียบเท่า 

254.50  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 92.59 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล โดยท่ีบริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2561 คงเหลือ

จ่ายในงวดน้ีในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท หรือเทียบเท่า 166.06 ลา้นบาท  ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลใน

วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562   และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

3. ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล

รัษฎากร 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 



 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไรสะสม และ

การจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   442,405,998 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00       

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

รวมทั้งส้ิน  442,405,998 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 ซ่ึงก าหนดให้

กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ

หลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยู่นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือก

กลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ 

1. นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์  ประธานกรรมการ 

2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ในทางกฎหมายกรรมการดงักล่าวมีสิทธิกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ได้พิจารณาคุณสมบัติการเป็นกรรมการท่ีได้ก าหนดไวใ้น

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของ

บริษทัและคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยู่ในคณะกรรมการแลว้มีความเห็นวา่

กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนเขา้ใจ

ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าว 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง 



 
 

อน่ึงบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการได้

ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนดผา่นเวปไซดข์องบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม ถึงวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2562 ปรากฎไม่มีผูใ้ดเสนอช่ือเพ่ิม

พิจารณา 

ส าหรับวาระน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ี

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความ

โปร่งใสในการนบัคะแนนมากยิง่ข้ึน จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน

ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้หแ้ลว้ 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ์  

เห็นดว้ย     442,151,998 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.94 

ไม่เห็นดว้ย           254,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0574 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

รวมทั้งส้ิน 442,405,998  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 นายสมชาต ิลมิปานุภาพ 

เห็นดว้ย     442,151,183 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       99.9424 

ไม่เห็นดว้ย           254,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0574 

งดออกเสียง                  815 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0002 

บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00 

รวมทั้งส้ิน 442,405,998  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 



 
 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

ประธานฯรายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ในปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 13 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561 ไดก้ าหนด

จ านวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
 ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 

 กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 

 กรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 15,000 บาท 

 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2561 

ประธานกรรมการบริษทั 40,000 40,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 45,000 45,000 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 40,000 

กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั 25,000 25,000 

 

 

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่ใน

ระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้งเงินคา่ตอบแทน คณะกรรมการ

ประจ าปี 2562 เท่ากบัปี 2561 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมีค าถาม 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 



 
 

เห็นดว้ย   443,296,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000      

ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 443,296,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2562 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจ ากัด และข้อบังคบับริษทั ข้อ 49 ซ่ึง

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้

เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัใหแ้ต่งตั้ง  

1. นางสาววธู ขยนัการนาว ี    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5423 และ/หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ในปี 2558 - 2561) 

2. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 และ/หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวชลรส สนัติอศัวราภรณ์    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 

จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2562 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีมีคุณสมบติัตาม

ประกาศของส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 2,544,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดมีค าถาม 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2562 



 
 

เห็นดว้ย    443,291,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000       

ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 443,291,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบริษัทฯและแก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.(วตัถุประสงค์) 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีความประสงคติ์ดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar 

Rooftop) จ าเป็นตอ้งยืน่ขออนุญาตการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง แต่เน่ืองจากตามหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัฯในขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์บริษทัฯ ไม่มีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตาม

ระเบียบการไฟฟ้านครหลวงวา่ดว้ย ขอ้ก าหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแกไ้ข

เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยเพ่ิมอีก 1 ขอ้ เป็นขอ้ท่ี 54  

ขอ้ 54 ประกอบกิจการผลิต/จ าหน่าย กระแสไฟฟ้า จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดมีค าถาม 

ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์

สนธิขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ 

เห็นดว้ย    440,912,848 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.4622       

ไม่เห็นดว้ย        2,383,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.5378 

งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.000 

รวมทั้งส้ิน 443,296,748 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.000 



 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

ขอทราบความคืบหนา้ของโรงงาน 10 ปัจจุบนัยงัเป็นไปตามแผนอยูห่รือไม่ และเฟสท่ี 2,3,4 จะเร่ิมด าเนินการเม่ือไหร่ มีลูกคา้

ใหม่รองรับแลว้หรือไม่ หรือมีแต่ GLI อยา่งเดียว 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

เฟสท่ี 1 เร่ิมใชง้านแลว้ เฟสท่ี 2 คาดวา่จะเร่ิมกลางเดือนหนา้ หลงัจากทางยโุรปเขา้มาติดตั้งเร่ืองต่าง ๆเรียบร้อย เฟส 3-4 พกั

ไวก่้อนเพ่ือไปมุ่งเนน้ในการพฒันาโรงงานเก่าเพ่ือใหไ้ดป้ระสิทธิภาพเทียบเท่ากบัโรงงานท่ี 10 เน่ืองจากในอนาคตมีแนวโนม้เร่ืองการ

ข้ึนค่าแรง ทางบริษทัจึงเตรียมการเร่ืองการลดก าลงัคน ส่วนเร่ือง GLI ปัจจุบนัยติุสญัญากบัทาง GLI เน่ืองดว้ยมีความเส่ียงกบัทางบริษทั 

ในทางกลบักบั บริษทัก็ใชโ้อกาสน้ีในการขายหนงัของบริษทัเอง การตอบสนองทางตลาดค่อยขา้งดี ก าไรจะมากกวา่การรับจา้งทัว่ไป 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

มีผลกระทบหรือไม่ เน่ืองจากการขยายโรงงาน 10 เพ่ือรองรับออเดอร์ของ GLI 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

มีผลกระทบเลก็นอ้ยแต่ในส่วนงานบริการ ทาง Wolverine มีการขยายมากข้ึน ซ่ึงรองรับกบัการขยายของโรงงาน 10 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

เร่ือง Annual Report ปีล่าสุดเร่ืองธุรกิจปุ๋ย ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม  

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ปุ๋ย เป็นของบริษทั อินเตอร์ กรีน ซ่ึงเป็นบริษทัลูกของ บริษทั อินเตอร์ไฮด์ ซ่ึงเป็นการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรม ท่ีทางบริษทั

ไดส้ร้างข้ึน หน่ึงในสินคา้คือ Protein Hydrolysate การใชง้านกบัการเกษตรเป็นรูปแบบของปุ๋ย สามารถผสมกบัเคมีตวัอ่ืนเพ่ือกระตุน้ให้

พืชรับสารอาหารไดดี้ยิ่งขั้น อยูร่ะหวา่งการน าเสนอออกสู่ทอ้งตลาดร่วมกบับริษทัท่ีขายของทางการเกษตร ส่วนอีกตวันึงคือ Collagen 

ปัจจุบนัอยูใ่นขั้นตอนการวจิยัและพฒันา  

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

ระดบัของการวจิยัและพฒันาในขณะน้ี ถือวา่อยูใ่นระดบัใด จาก 1-10 และมีระยะเวลาในการวจิยัอยา่งไร 



 
 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ประมาณระดบัท่ี 8 อยูใ่นขั้นท่ีสามารถรับประทานได ้แต่เน่ืองจากการน าไปบริโภคจะตอ้งมีความมัน่ใจมากกวา่น้ี การขาย

ผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีข้ึนอยูก่บัความน่าเช่ือถือ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการติดต่อกบัทางต่างประเทศทั้งญ่ีปุ่น ออสเตรเลียเป็นตน้ ทั้งน้ีระยะเวลา

ยงัไม่สามารถตอบไดอ้ยา่งชดัเจน เน่ืองจากข้ึนอยูก่บัการทดลองต่างๆ ข้ึนอยูก่บัผูท่ี้สนใจในตวัสินคา้นั้นๆ วตัถุดิบท ามาจากสตัวต์วัใหญ่ 

จะมีขอ้ก าหนดมีรายละเอียดลึกๆเฉพาะดา้นในส่วนของปุ๋ยในปัจจุบนัส้ินสุดแลว้ ปัจจุบนัน าไปผสม ทดลอง ฉีด ขาย และเร่ิมมีออเดอร์  

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยเป็นอยา่งไร และทดลองกบับริษทัใด 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

รายไดย้งัไม่เห็นมาก อยูร่ะหวา่งการทดลองกบัสวนปาลม์ สวนสม้ มนัส าปะหลงั ไดผ้ลไปในทิศทางท่ีดี 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

การยกเลิกสญัญากบั GLI จะมีผลกบั CAPACITY ในปัจจุบนัอยา่งไรและช่วยอธิบายเพ่ิมเต่ิมส าหรับในส่วนของการขายหนงั

ฟอกเอง 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์  

Capacity ของโรงงาน 10 จะยงัคงใช ้100% ในเฟส 2 ปัจจุบนัระบบถงัติดตั้งเรียบร้อยแลว้ รอให้ทางยโุรปเขา้มา และจะเร่ิม

เดินระบบทั้ ง 2 เฟสไปพร้อมกัน ปัจจุบันมีลูกคา้ติดต่อเขา้มาติดต่อและสนใจหลายราย แต่ตอนน้ีทางบริษทัยงัไม่พร้อมท่ีจะขาย 

เน่ืองจากยงัไม่มี Stock การขายจะเป็นการขายตรงใหก้บัโรงงาน เน่ืองจากมีลูกคา้มีความตอ้งการท่ีไม่เหมือนกนั ราคาแตกต่างกนั การ

ดูแลแตกต่างกนั ปัจจุบนัไดมี้การเร่ิมสร้างตลาดส่งหนงัไปใหลุ้กคา้ไดม้ัน่ใจก่อน โดยมีทีมงานขายในประเทศและต่างประเทศ ในช่วง

คร่ึงปีแรก ผลกระทบมีไม่มากในช่วงแรกๆ 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

สอบถามเร่ืองออเดอร์ GLI หลงัจากการยกเลิกสัญญา ในไตรมาสท่ี 4 ท่ีงาน  Service ออกมาค่อนขา้งดี เพราะท างาน GLI 

หรือไม่ และการยกเลิกออเดอร์ GLI มีผลกระทบกบัอนาคตอยา่งไรบา้ง 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ในไตรมาสท่ี 4 เป็นงานของ Wolverine ส าหรับออเดอร์สุดทา้ยของ GLI คือเดือนมกราคม บริษทัไม่ไดค้าดหวงัวา่จะเพ่ิมข้ึน

หรือลดลง คาดหวงัวา่ในปีหนา้ยงัสามารถผลิตไดใ้นผลก าไรเท่าเดิม เน่ืองจากตอนน้ีเร่ิมมีลูกคา้เขา้มาเร่ือย ๆ แต่เน่ืองจากทางบริษทั ยงั

ไม่มีสินคา้ให้ขาย ถา้ถามถึงผลกระทบวา่มีหรือไม่ ทางบริษทัคิดวา่มีแน่นอน แต่ไม่ถึงกบัเป็นนยัยะส าคญั บริษทัจะด าเนินธุรกิจอยา่ง

ระมดัระวงัเพ่ือไม่ใหเ้กิดผลกระทบและคาดหวงัวา่จะไม่เกิดผลกระทบอยา่งรุนแรง 



 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

ค่าเส่ือมคิดอยา่งไร คิดเป็นเฟส หรือคิดทั้งหมดของโรงงาน 10 

ทีป่รึกาการเงนิ คุณฉัตรชัย เลศิในสัตย์ ตอบ: 

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งติดตั้ง ยงัไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

Model ของธุรกิจปุ๋ย ความหมายของผลิตภณัฑคื์ออะไร ขายผา่นบริษทัปุ๋ยหรือบริษทัขายเองโดยตรง และการตลาดของอาหาร

เสริมพืช คาดวา่จะขายไดปี้ละเท่าใด ก าลงัการผลิตเท่าใด 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ผลิตภณัฑจ์ะเรียกวา่ อาหารเสริม เพ่ือใหพื้ชงามข้ึน ผลผลิตดีข้ึน แขง็แรงข้ึน Model ของธุรกิจปุ๋ยคือขายผา่นคนกลาง ทั้งน้ีจะ

มีฟาร์มใหญ่ๆบางฟาร์มจะซ้ือตรงจากโรงงานเพ่ือไปผสมเอง ส่วนเกษตรรายยอ่ย จะซ้ือผ่านบริษทัขายปุ๋ย เน่ืองจากขนาดโรงงานและ

วตัถุดิบในปัจจุบนั สามารถผลิตได ้เดือนละ 80 ตนั ถา้เขา้ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรจริง ๆต่อปี จะขายไดไ้ดป้ระมาณ 100 ลา้น ใน

อนาคตถา้เป็นไปได ้มีโอกาสในการขยายกิจการและบริษทัอินเตอร์ กรีน ไดรั้บใบอนุญาตบ าบดัก าจดัขยะทางอุตสาหกรรม เป็นโรงงาน

เดียวท่ีท าไดใ้นเขตน้ี กรณีท่ีออเดอร์เยอะจริงๆ เราสามารถรับวตัถุดิบจากโรงงานในพ้ืนท่ีเพ่ือน ามาผลิตเพ่ิมได ้ปัจจุบนัโรงงานในพ้ืนท่ี

ตอ้งส่งก าจดัโดยเสียค่าใชจ่้าย 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

โรงงานท่ี 10 Phase 1 เป็นส่วนของลูกคา้รายไหน ยา้ยมาจากโรงงานอ่ืนหรือไม่  

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

เป็นลูกคา้ในส่วนเบาะรถยนต์ ยา้ยการผลิตมาจากโรงงานท่ี 1 เน่ืองจากโรงงานท่ี 1 ตอนน้ีก าลงัปรับปรุงให้เป็นระบบ 

Automation เพ่ือจะลดตน้ทุนในส่วนของโรงงานท่ี 1 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

Trade war จะมีผลกระทบหรือไม่ และเร่ืองรถ EV มีผลกระทบหรือไม่ 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ผลกระทบเร่ือง Trade war คงเป็นเชิงบวก เพราะวา่อเมริกาตอนน้ีส่งของไปประเทศจีนยาก และจีนเองก็ส่งของไปอเมริกายาก

เช่นกนั ส่งของผา่นทางเราจะง่ายท่ีสุด ส่วนเร่ืองรถ EV ทางเราไม่มีผลกระทบ เน่ืองจากวา่ภายในรถยงัเหมือนเดิม คนท่ีไดรั้บผลกระทบ

จะเป็นธุรกิจเคร่ืองยนต ์คนท่ีไดผ้ลบวกมาท่ีสุดจะเป็นธุรกิจแบตเตอร่ี  



 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

Margin ของการรับจา้งฟอกกบัการขายหนงัเอง และจะมีปัญหาหรือไม่ เพราะก่อนหนา้น้ีใช ้Broker มาตลอด แลว้จะเปล่ียนมา

ขายตรงเองระบบจะมีปัญหาหรือไม่ ราคาการซ้ือขายเป็นอยา่งไร 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

การขายหนงัเองจะอยูท่ี่ 14-18% ข้ึนอยูก่บัการขาย เช่น ถา้ขายเป็นเหมา 1 ตู ้ลูกคา้ซ้ือทั้งตูไ้ม่แบ่งเกรดหรือแยกเกรด Margin 

จะไม่เท่ากนั ถา้ดูเป็นเปอร์เซ็นงาน service จะดูสูงกวา่การขายหนงัเอง แต่ตวัเงินจะนอ้ยกวา่การขายหนงั ทางบริษทัไม่ไดก้งัวลเร่ืองนั้น 

ปัจจุบนัยงัคงมี Brokerท่ีมาซ้ือหนงัไปขายให้แต่ละประเทศ กรณีน้ีทางบริษทัยงัคงยินดีท่ีจะขายหนงัให้อยู ่ส่วนราคาก็เป็นไปตามท่ีซ้ือ

ขายตามราคาตลาด 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

ทางเราซ้ือหนงัเองหรือไม่ มีแหล่งท่ีซ้ือหรือไม่ ท าไมทางบริษทัถึงมองวา่ทางบริษทัไม่มีของ แสดงวา่ทางบริษทัยงัไม่พร้อมใช่

หรือไม่ และมีประมาณการของการลงทุนและแนวโนม้ทางการตลาดอยา่งไร 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ปกติทางบริษทัซ้ือหนงัเองส าหรับท าเบาะรถยนต์เองอยูแ่ลว้และมีพนัธ์ุมิตรท่ีดี การผลิตหนงัจะตอ้งให้ไดต้ามมาตรฐานของ

ลูกคา้ และเน่ืองจากหนงัมีมาจากหลายแหล่ง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งสร้างคุณภาพให้ไดต้ามมาตรฐานของลูกคา้ การสัง่หนงัจากต่างประเทศ

มีระยะเวลาในการเดินเรือ 2-3 เดือน จึงท าใหปั้จจุบนัของท่ีสัง่พ่ึงมาถึง และอยูร่ะหวา่งการเร่ิมผลิต ส าหรับเงินทุนไม่เยอะมาก เน่ืองจาก

ลูกคา้ส่วนมากจ่ายเงินก่อนเพ่ือจองสินคา้ล่วงหน้า ในดา้นการตลาดบริษทัฯ มีทีมขายทั้งไทยและต่างประเทศ ปัจจุบนัอยู่ในช่วงการ

สร้างทีมแต่ในเร่ืองน้ีไม่น่าเป็นห่วง เตรียมเดินหนา้เตม็ก าลงัในปีน้ี อีกทั้งยงัคิดคน้วิธีการลดตน้ทุนในดา้นต่างๆดว้ย ส่วนในฝ่ัง service 

ทางบริษทัยงัคงสร้างสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

ท่ีจีนตอนน้ีปิดโรงงานเพราะเร่ืองปัญหาส่ิงแวดลอ้ม สงสยัวา่ตลาดท่ีจีนใหญ่มาก ถา้มาท่ีประเทศไทยเพียง 5-10% ก็น่าจะฟอก

ไม่ไหวแลว้หรือไม่ 

คณะกรรมการ คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ปัจจุบนัธุรกิจในประเทศจีนยงัคงดี โรงงานฟอกหนงัยงัไม่ไดปิ้ดเพียงแต่วา่ปริมาณลดลงเท่านั้น สืบเน่ืองจากค่าบ าบดัน ้ าเสียท่ี

ค่อยขา้งสุง จึงท าใหเ้ปล่ียนเป็นการซ้ือ Wet Blue จากต่างประเทศ จึงส่งผลกระทบเชิงบวกใหก้บับริษทัฯ 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 

หนงัเทียมมีผลกระทบต่อการใชห้นงัแทห้รือไม่  



 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกลุวงษ์ ตอบ: 

ปัจจุบันค่ายรถยนต์หลายค่ายใช้หนังเทียมมากข้ึน เพราะผูใ้ช้รถไม่ไดม้องถึงการตอ้งใช้หนังแท้เป็นหลกั เน่ืองด้วยเร่ือง

ค่าใชจ่้าย แต่คาดวา่ในไม่ชา้น้ีบางยีห่อ้ก็หนัมาใชห้นงัแทม้ากข้ึน  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีร่วมเป็นสักขี

พยาน และผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และใหข้อ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

 

 ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.45 นาฬิกา 

 

 

 

                                (นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ)์  

                                      ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 


