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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 17 
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่  
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม SILK01 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา 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 ประธานกรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
4. นายสมยศ             อคัคไพบูลย ์  กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ  
5. นางสาวกุลวรินทร์  วีระพุฒิเวทย ์     กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ  
6. นายนิติ                 เน่ืองจ านงค ์  กรรมการอิสระ  
7. นายวศิน      ด ารงสกุลวงษ ์  กรรมการ  
8. นายศุภรัตน์     ศิริสุวรรณางกูร    กรรมการอิสระ 

 

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

 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางมาลินทิพย ์    เลวิจนัทร์ ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปดา้นการเงิน 
2. นางสาวณิรินทร์ญา   วีระพุฒิเวทย ์    เลขานุการบริษทั  

 

เพ่ือเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเก่ียวกบัความเส่ียงในการติดเช้ือ COVID-19 ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) จึงไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2565 ในคร้ังน้ี ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซ่ึงมีมาตรการในการคดักรองและตรวจวดัอุณหภูมิผูท่ี้เขา้
มาภายในพ้ืนท่ีของศูนยป์ระชุมทุกท่านบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผูท่ี้มีไข ้(มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.50 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป) หรือมีอาการเขา้ข่ายท่ีจะเป็นไข ้หรือ ผูท่ี้พ่ึงเดินทางกลบัจากประเทศเส่ียงและยงัไม่พน้ก าหนดเวลา 14 วนั เขา้ร่วม
ประชุม ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นยงัคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไดโ้ดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงแทน และส่งค าถามเก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกนัดว้ยไดต้ามปกติ  บริษทัฯ จึงขอความ
ร่วมมือ จากผูถื้อหุ้นท่ีประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 และ ผ่านการคดักรองแลว้ ในการปฏิบติัตน 
ดงัน้ี 

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

ในทนัที 
ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนน

ในการประชุม โดยมีรายละเอียด สรุปไดด้งัน้ี  
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันั้น ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีจ านวนเสียง ตามจ านวนหุ้นท่ี

ท่านถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมาโดยสามารถออกเสียง  เห็นดว้ย    
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง   เพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น 
2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดท่ี  ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง 

หรือไม่   และหากไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดท่ี ไม่เห็นดว้ย   หรืองดออกเสียง    บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุ้นทุกท่าน  
มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอ 

3. หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่านใดเห็นดว้ยกบัวาระใด ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แต่หากผูถื้อหุ้น
หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านนั้น   ยก
มือและออกเสียงลงคะแนน   พร้อมลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนท่ีท่านไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน และจดัส่งให้กบัเจา้หนา้ท่ี
ของบริษทัเพื่อน ามานบัคะแนนต่อไป 

           ทั้งน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในวาระท่ี 5 เร่ือง
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประธานจะขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านลงคะแนน  ไม่ว่าจะลงคะแนนเสียง  
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออกเสียงลงคะแนน  ก็ตาม พร้อมลงลายมือช่ือในบัตรลงคะแนนดังกล่าวและส่งบัตร
ลงคะแนนของท่านให้กบัพนกังานของบริษทัเพื่อน ามานบัคะแนนต่อไป 

4. ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีผูม้อบฉนัทะไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่า เห็นดว้ย   
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษทัจะนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเพื่อ

ความสะดวกของทุกท่าน แต่ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ ขอให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกบัผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 

5. ส าหรับเสียงท่ี เห็นดว้ย จะนบัจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ลบดว้ยจ านวนเสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง  และบตัรเสีย 

6. ส าหรับกรณีท่ีถือว่าเป็นบตัรเสีย คือ กรณีท่ีมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่องในบตัรลงคะแนน หรือกรณีไม่
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีส่งมอบให้บริษทั หรือกรณีท่ีมีการขีดฆ่า บตัรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่า 
หรือกรณีท่ีมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้  กรณีคสัโตเดียน) 

7. ประธานท่ีประชุม จะท าการแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบในวาระถดัไปหรืออยา่งชา้จะแจง้ผลการนบั
คะแนนให้ทราบ  ทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของท่านผูถื้อหุ้น โดยในแต่
ละวาระจะใชจ้ านวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

8. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ วาระท่ี 7 จะตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน 

วาระท่ี 2   เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 
วาระท่ี 6  จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 

เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน บริษทัฯจึงไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอ
วาระการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเป็นวาระเพ่ิม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565  บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม จนถึงวนัท่ี  17 กุมภาพนัธ์ 2565  นั้น และ
เม่ือไดพ้น้ก าหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเพ่ิมวาระการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเป็นวาระเพ่ิม 
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2565 และไดส้รุป
จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมดว้ยตนเอง       22 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้  391,918,528 หุ้น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ      14 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้       47,016,623  หุ้น 
รวมทั้งส้ิน       36 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 438,935,151 หุ้น 
 

คิดเป็นร้อยละ 74.0437 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 592,805,637 หุ้น ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั และเรียนเชิญคุณสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้
ร่วมประชุมดงัรายนามขา้งตน้ จะร่วมช้ีแจงกรณีมีขอ้ซกัถามท่ีเก่ียวขอ้ง โดยกรรมการบริษทัทั้ง 8 คน เขา้ร่วมการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี  ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100  

 

วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 16 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2564 
ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 16 ซ่ึงประชุมเม่ือ

วนัท่ี 20 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ได้
จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14 วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.interhides.com) เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นไดรั้บทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด
คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นหรือซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 16  เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   440,121,443 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000  
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 440,121,443 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000  
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หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2564 
 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2564 โดยให้ทาง 
ผูบ้ริหาร คุณวศิน  ด ารงสกุลวงษ ์เป็นผูร้ายงานผลด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2564 แบ่งเป็นสัดส่วนดงัน้ี ในส่วนของงานยานยนต์ 74% รองเทา้ 4% เฟอร์นิเจอร์ 3% 
บริการรับจา้งฟอก 12% อาหารขบเคี้ยวสุนขั 4% และอื่นๆ 3% ในปัจจุบนัลูกคา้ในส่วนของงานรองเทา้จะมีดว้ยกนั 3 ราย
ใหญ่ ไดแ้ก่ VIVOBAREFOOT, KEEN, HELLY HANSEN ซ่ึงมีการส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้น  

 

ในปีท่ีผา่นมาไดบ้ริษทัฯไดมี้การวิจยัและพฒันาคุณภาพหนงัให้กบัลูกคา้ FITFLOP และ DR.MARTENS ซ่ึงไดรั้บ
การตอบรับท่ีดีจากลูกคา้ ส่งผลให้มีการลงนามในสัญญาระหว่างกนัเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนัโครงการน้ีอยู่ระหว่างการพฒันา
ผลิตภณัฑ ์(ร้องเทา้)  คาดว่าจะเร่ิมผลิตไม่เกินตน้ปี 2566 

 

งานเฟอร์นิเจอร์ นอกจากการขายหนงัให้กบัโรงงานในต่างประเทศแลว้ บริษทัฯไดมี้การต่อยอดธุรกิจจากท่ีขาย
สินคา้เป็นหนงัส าเร็จรูป มาเป็นการเพ่ิมมูลค่าเป็นการเกา้อ้ี รีไคลเนอร์ ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดวิ้จยัและพฒันาในช่วงปี 2564 ซ่ึงใน
ปีน้ีจะมีการเปิดตวัและจ าหน่ายสินคา้ 

 

ในส่วนงาน COLLAGEN ในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯไดวิ้จยัและพฒันาในส่วนของวตัถุดิบตั้งตน้เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ี
อยู่ในขั้นตอนการทดสอบกระบวนการผลิต คาดว่าจะเขา้สู่ตลาดในฐานะผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2565 ส่วน
เจลลาติน ซ่ึงมีความซับซ้อนมากกว่า จึงยงัอยู่ระหว่างการวิจยัและพฒันา ทั้งน้ีบริษทัฯมีความประสงค์จะเขา้ไปในธุรกิจ
แคปซูลยา จึงท าให้บริษทัฯวิจยัและทดสอบว่าคุณภาพสินคา้นัน่มีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะพฒันาเป็นแคปซูลยา ไดม้ากน้อย
เพียงใด 

 

ในส่วนของ Grow Plus ตามท่ีได้แจ้งไวใ้นท่ีประชุมเม่ือปีท่ีแล้ว ท่ีร่วมวิจัยกับทางมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน ผลการวิจยัจะจบในปีน้ี มีผลตอบรับดี ลูกคา้หลายรายไดน้ าผลการวิจยัน้ีไปต่อยอด คาดว่าจะมีค าส่ังซ้ือเพ่ิมขึ้น 

 

ในส่วนของงานอาหารขบเคี้ยวสุนขั นอกเหนือจากท่ีบริษทัส่งออกไปยงัต่างประเทศ ทางบริษทัไดเ้ปิดตวัสินคา้
ภายใตช่ื้อ MOMO & FRIENDS  

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี  
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน
เพื่อทราบ จึงมิไดมี้การลงมติ 

 

หมายเหตุ         วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุ้น 
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วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

ประธานฯเสนอในท่ีประชุม เพื่อให้ เ ป็นไปตามมาตรา 112  แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด  
คณะกรรมการก าหนดให้ มีการจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดปีบญัชีของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมติั ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ส าหรับปี  ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี  31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สอบทาน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

 

งบก าไรขาดทุน 
                                                                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม ปี 2563 ปี 2564 YOY 

รายไดจ้าการขายและบริการ 1,333.84 1,697.79 27.29% 
รายไดอ้ื่นๆ 4.05 22.65 459.26% 
รายไดร้วม 1,337.88 1,337.88 28.59% 
ตน้ทุนขายและบริการ (1,167.15) (1,368.79) 7.86% 
ก าไรขั้นตน้ 166.68 329.00 97.38% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและในการบริหาร (174.98) (156.29) -10.68% 

EBITDA 268.23 441.18 64.48% 

ตน้ทุนทางการเงิน (52.08) (53.66) 3.03% 

ภาษีเงินได ้ 12.03 (0.96) 107.98% 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (44.31) 140.74 471.66% 
 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการสุทธิในปี 2564 เท่ากบั 1,697.79 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 363.95 ลา้น
บาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.29 ปัจจยัหลกัมาจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจ้ากการขายหนงัผืนตดัเยบ็ขึ้นรูปและรายไดจ้ากการ
ขายหนงัผืนตดัเป็นช้ิน คิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.50 และร้อยละ 43.10 ตามล าดบั 

บริษทัมีรายได้อื่นๆมูลค่า 22.65 ลบ. ประกอบดว้ย  บริษทัฯ มีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และก าไรจากการท า
ธุรกรรมทางการเงิน ในแง่ของการรับรู้ทางบญัชีของการท า mark to market ของ การท า swap ดอกเบ้ียจากดอกเบ้ียลอยตวัมา
เป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ของเงินกูยื้มระยะยาว 

ตน้ทุนขายและบริการเท่ากบั 1,368.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 80.62 ของรายไดจ้ากการขายและบริการ ส่งผลให้
บริษทัฯ มีอตัราก าไรขั้นตน้คิดเป็นร้อยละ19.38 เม่ือเทียบกบัอตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 12.50 ของปีก่อน อตัราก าไรขั้นตน้
ปรับเพ่ิมขึ้น สาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีโรงงานท าการผลิตไม่เต็มตามก าลงัการผลิต
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด-19 และในปีน้ีบริษทัฯควบคุมตน้ทุนการขายและการให้บริการท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเท่ากบั 156.29 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากบั 18.69 ลา้นบาท หรือค่าใชจ้่ายน้ี
ลดลงร้อยละ 10.68 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงค่าใชจ้่ายท่ีลดลงน้ี สาเหตุหลกัมาจาก ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บรู้ค่าใชจ้่ายในปี 2563 มูลค่า 13.57 ลา้นบาท 
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บริษทัฯ มีก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายในปี 2564 มูลค่า 441.18 ลา้นบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 64.48 เม่ือเทียบจากปีก่อน อตัราส่วนก าไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายเม่ือเทียบ
กบัรายไดจ้ากการขายและบริการ เท่ากบัร้อยละ  25.99  เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบจากปี 2563 ท่ีมีอตัราส่วนน้ีอยูร้่อยละ 20.11 

ค่าใชจ้่ายทางการเงินของบริษทัฯ เท่ากบั 53.66 ลา้นบาทในปี 2564 เพ่ิมขึ้นสาเหตุหลกัมาจากมีการปรับตวัขึ้นของ
อตัราดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะส้ัน 

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิในปี 2564 เท่ากบั 140.74 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.29 เม่ือเทียบกบัรายไดจ้ากการขาย
และบริการ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เท่ากบั 185.05 ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมสุทธิ 3,669.16 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 25.72 ลา้นบาท จาก
การเพ่ิมขึ้นของมูลค่าสุทธิของสินคา้คงเหลือ บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ 1,057.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.81 ของสินทรัพย์
สุทธิ เพ่ิมขึ้น 88.59 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน  ซ่ึงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2564 ลดลงจาก 2,365.61 ลา้นบาท เป็น 
2,279.22 ลา้นบาท หรือลดลง 86.39 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯมีการลงทุนในส่วนของเคร่ืองจกัร ส่วนปรับปรุงอาคารเทา่กบั 
160 ลา้นบาท แต่มีการรับรู้ค่าเส่ือมราคาเท่ากบั 246 ลา้น 
 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้นจาก 6.14 ลา้นบาท เป็น 33.12 ลา้นบาท 
 บริษทัฯมีหน้ีสินสุทธิในปี 2564 เท่ากบั 2,050.85 ลบ. ลดลง 55.33 ลา้นบาท จากปีก่อน เน่ืองจากการลดลงของ
เงินกูจ้ากสถาบนัทางการเงินลดลง 12 ลา้นบาท และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนๆลดลง 9.59 ลา้นบาท 

เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน ลดลงจาก 899.52 ลา้นบาท เป็น 813.00 ลา้นบาทในปี 2564 หรือลดลง 86.52 
ล้านบาท และภาระหน้ีจากทรัสต์รีซีท  เพ่ิมขึ้นจาก 58.83 ล้านบาท เป็น 271.22 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 212.39 ล้านบาท 
เน่ืองจากบริษทัฯ เพ่ิมการส่ังซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ และการลงทุนในเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ 
 เงินกูย้ืมระยะยาวปรับลดลงจาก 835.16 ลา้นบาทเป็น 697.44 ลา้นบาทในปี 2564 เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืน
เงินกูร้ะยะยาวตามก าหนดระยะเวลา 237.73 ลา้นบาท ในระหว่างปีบริษทัฯ มีการเบิกเงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร จ านวนเงิน
รวม 100 ลา้นบาท 
 ในส้ินปี 2564 บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,618.31 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 81.05 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 
2564 บริษทัฯ มีผลก าไรจากการด าเนินงาน 140.74 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เป็นจ านวน
เงิน 59.28 ลา้นบาท 
  

งบแระแสเงินสด 
 ในปี 2564 บริษทัฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด เท่ากับ 6.14 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใน
ระหว่างปี เป็นกระแสเงินสดรับ 26.98 ลา้นบาท แบ่งเป็น 
 1.  กระแสเงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน เป็นกระแสเงินสดรับ 236.88 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 245.81 ลา้นบาท และบริษทัมีก าไรจากการด าเนินงาน 141.70 ลา้นบาท 

2. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน เป็นกระแสเงินสดจ่าย  124.96 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการลงทุนในการ
ปรับปรุงอาคารและเคร่ืองจกัรของบริษทัฯ 

3. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจดัหาเงิน เป็นกระแสเงินสดจ่าย 84.92 ลา้นบาท ซ่ึงในระหว่างปี บริษทัฯ มี
การจ่ายช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากธนาคารทั้งตามก าหนด รวม 237.73 ลา้นบาท มีการเบิกเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร  
100.00 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมเป็นเงิน 59.27 ลา้นบาท  

ณ ส้ินปี  2564 บริษทัฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากบั 33.12 ลา้นบาท  
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พร้อมกนัน้ี คุณมาลินทิพย ์ไดร้ายงานเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมถึงแนวนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่
และการด าเนินงานในส่วนของบริษทัฯ ในปีท่ีผา่นมาว่า  

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

โดยบริษทัฯ มีการก าหนดคุณค่าองคก์รขอ้หน่ึงท่ีมุ่งเน้นการให้ความส าคญักบัหลกัธรรมาภิบาลและการปฏิบติั
ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด  

รวมถึงไดก้ าหนดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบติัเพ่ือสนับสนุนการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่นในทุก
รูปแบบ  

ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดมี้การสนบัสนุนการมีธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก
เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   440,121,443  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000    
ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 440,121,443  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000  
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2564 

 

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

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี  ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัแผนการ
ลงทุน ความจ าเป็น  และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น  ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษทัและ บริษทัย่อยมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) ตามงบการเงินจ านวน  140.74 ลา้น
บาท  ดงัปรากฏตามตารางน าเสนอ 
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รายการ ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 ปี 2562 

ก าไรสุทธิ (บาท) 140,742,311 (44,305,800) 141,754,467 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 592,805,637 592,805,637 592,805,637 

เงินปันผลจ่าย(บาท/หุ้น)    

- เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี 1 (บาท/หุ้น) 0.10 - 0.15 

- เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี 2 (บาท/หุ้น) 0.10 - 0.10 

รวมเงินปันผลท่ีจ่าย(บาท) 118,561,127 - 146,573,464 

อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ(ร้อยละ) 83.33 - 103.50 

 
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท หรือ

เทียบเท่า 118.56 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.33 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็น
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564  

บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน  2564 คงเหลือจ่ายในงวดน้ี
ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือเทียบเท่า 59.28 ล้านบาท ก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี  27 
เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565 

โดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในส่วนของก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และไดรั้บ
การยกเวน้ภาษีเงินได ้ทั้งน้ี เงินปันผลดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะ
ไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก
เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย  440,121,443  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000    
ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 440,121,443  เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

 
หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 ก าหนดให้กรรมการ
ของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และ
หลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยู่นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือก
กลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 2 ท่าน คือ 
 

1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
     กรรมการสรรหา และ กรรมการค่าตอบแทน 
 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รับการเลือกตั้งเป็น
การบริษทั ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 17 เม่ือวนัท่ี  1 มกราคม 2565  ถึง 17  กุมภาพนัธ์ 2565  โดยได้ก าหนด
หลกัเกณฑใ์นการเสนออยา่งชดัเจนลงไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั  

         ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั เหมาะสมเพื่อเขา้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัแต่อยา่งใด   คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565)   ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เขา้รับการพิจาราณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2565 รวม 2 ท่าน ไดแ้ก่ (1) นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ,์ (2) 
นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการเดิม กลบัเขา้มาเป็นกรรมการตามต าแหน่งหนา้ท่ีเดิมเช่นเดียวกบัปีก่อน 

            ทั้ ง น้ี  คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีกรรมการเสนอและรายช่ือบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริม สถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษทั  ตามมติคณะกรรมการบริษทั แนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลัน่กรองผูไ้ด้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการของ  IOD รวมทั้งไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยพิจารณาจากความหลากหลาย
ในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ คุณสมบติั ความรู้ ความช านาญของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลอยา่งละเอียด
รอบคอบ และทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษทั  เพื่อให้สอดคลอ้งกกบักลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั 

          ซ่ึงกรรมการทั้ง 2 ท่าน  มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ  ความรู้ความสามารถ ท้งในด้านการบริหาร ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และผลการ
ปฏิบติังานของกรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทกุการประชุม ซ่ึงมีส่วนเก้ือกูลและให้การ
สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบับริษทัไดเ้ป็นอย่างดี  และบุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีคุณสมบติั
ตอ้งห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหนา้ท่ี ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก หรือ
มีความผิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยทุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นใน กิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกบัการ
ด าเนิงานของบริษทัฯ    

          จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง 
โดยพิจารณาให้กรรมการล าดบัท่ี 2 เป็นกรรมการอิสระ  เน่ืองจากมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของบริษทั ดงัรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
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6 ซ่ึงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผล ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการได้
อยา่งอิสระ แมด้ ารงต าแหน่งเป็น กรรมการอิสระติดต่อมาเกิน 9 ปี แลว้ก็ตาม 

 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
กรรมการท่ีออกตามวาระ ไม่ตอ้งออกนอกห้องประชุม สามารถอยู่ในห้องประชุมไดห้รือไม่ 
 

คณะกรรมการ คุณสมชาติ ลิมปานุภาพ ตอบ: 
ไดต้รวจสอบกบัทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไม่จ าเป็นตอ้งออก

จากห้องประชุม เน่ืองจากพิจารณาแลว้ว่า หากกรรมการทั้งสองท่านออกจากท่ีประชุม การประชุมจะไม่ต่อเน่ือง สามารถ
ประชุมไดต้ามขอ้ก าหนด 

 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก
เสียง 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
 นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์  

เห็นดว้ย     440,121,543 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง                     0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
บตัรเสีย                       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
รวมทั้งส้ิน   440,121,543 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

 นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 
เห็นดว้ย     440,120,528 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         99.9998 
ไม่เห็นดว้ย             1,015   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0002 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 440,121,543   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม 2565 ซ่ึงไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียงไดก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย รวมทั้งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทั 
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เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัส าหรับปี 2565 ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั :  
ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 15,000 บาท 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา 
 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

2565 (ปีที่เสนอ) 2564 

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 2565 เปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจบุนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2565 เท่ากบัปี 2564 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปีคร้ังต่อไป 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก
เสียง 

มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
เห็นดว้ย   440,121,543   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 440,121,543   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
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หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 
 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีก าหนดค่าสอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี  2565 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 2565 

   

1. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตกุ์ล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3844 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
2. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
3. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7792 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2563-2564) 
 

คนใดคนหน่ึงของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบ
ริษท ันอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 จ านวน 
2,098,000 บาท ทั้งน้ีค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) ถา้หากมี ซ่ึงบริษทัจะจ่ายตามจริง 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี ้
หน่วย : บาท 

 
 

หมายเหตุ (*) หากไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิประโยชน์เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ค่าบริการจะคงเดิม 
 

ค่าสอบบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 2563 

ค่าสอบบัญชี    

บริษทัอินเตอร์ไฮดจ์ ากดั (มหาชน) 1,610,000 1,550,000 1,550,000 

บริษทัยอ่ย  (บริษทัอินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั) 80,000 80,000 486,000 

บริษทัยอ่ย (บริษทัอนิเตอร์กรีน จ ากดั) 408,000* 308,000 308,000 

รวม 2,098,000 1,938,000 2,344,000 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - 86,804 126,023 
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ทั้งน้ีผูส้อบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั บริษทัย่อย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมถึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงัรายนามข้างตน้ไม่มีผูส้อบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
ตรวจสอบบญัชีของบริษทัมาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

นอกจากน้ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั ไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 กบับริษทัย่อยของบริษทัอีกดว้ย คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การจดัการงบ
การเงินสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งครบถว้นเรียบร้อยตามก าหนดเวลาทุกประการ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดงความคดิเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออก
เสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชี
ประจ าปี 2564 

เห็นดว้ย   440,121,343   เสียง  คิดเป็นร้อยละ         99.9999 
ไม่เห็นดว้ย                200   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                      0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
รวมทั้งส้ิน 440,121,543   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
ขอทราบว่า สงครามรัสเซีย ยเูครน ท าให้การผลิตยานยนตใ์นอุตสาหกรรมทัว่โลกลดลงกว่า 30% ส่งผลกระทบต่อ

ผลประกอบการในปีน้ีของธุรกิจเบาะรถยนตห์รือไม่อยา่งไร และทางผูบ้ริหารวางแผนรับมือกบัความเส่ียงน้ีอยา่งไร 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 บริษทัฯไดรั้บผลกระทบจากการเกิดสงครามอยู่บา้ง เน่ืองจากมีลูกคา้บางรายส่งสินคา้ไปยงัประเทศรัสเซีย แต่เป็น
ในอตัราส่วนท่ีนอ้ย เพราะว่าลูกคา้กลุ่มยานยนตข์องบริษทัฯจะอยูใ่นทวีปเอเชีย 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
ขอทราบผูผ้ลิตรถยนตท่ี์เป็นลูกคา้หลกัของบริษทั ว่าคือบริษทัอะไรบา้ง สัดส่วนเท่าใด  
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
ลูกคา้หลกัในกลุ่มยานยนต ์จะเป็นรถยนตย์ี่ห้อ TOYOTA HONDA NISSAN ซ่ึงทางบริษทัไม่สามารถแจง้สัดส่วน

ไดเ้น่ืองจากจะกระทบกบัทางค่ายรถยนต์และขอ้ตกลงทางการคา้ 



 
 
 
 
 

  

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

Interhides Public Company Limited 

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

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
ในปีน้ีทางบริษทัจะได้รับค าส่ังซ้ือใหม่จากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของลูกค้าของบริษทัหรือไม่ และมีรุ่น

อะไรบา้ง 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
เน่ืองจากสัญญาการการคา้ บริษทัจึงไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลตรงน้ีได ้ 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
เหตุใดทางบริษทัจึงไม่มีแผนการเขา้หาลูกคา้ใหม่ๆของผูผ้ลิตรถยนต์ของจีนท่ีมาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย ขอ

ทราบรายละเอียดแนวทางการเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ๆส่วนน้ีดว้ย บริษทัคิดวางแผนอยา่งไร 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
บริษทัไดมี้การเขา้ติดต่อผูผ้ลิตรถยนต์ของจีนท่ีมาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแลว้ ปัจจุบนัอยู่ในขั้นตอนการ

เจรจาและทดสอบคุณสมบติั ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาโดยประมาณ 4 ปี   
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
ขอทราบแผนงานและผลประกอบการในปี 2565  
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
ในปีน้ีบริษทัมีแผนงานท่ีจะเติบโตในธุรกิจ ร้องเทา้ เฟอร์นิเจอร์ และ ขนมขบเคี้ยวสุนขั ซ่ึงไดมี้การวางแผนงาน

เชิงรุกให้สอดคลอ้งกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ หากการเดินทางระหว่างประเทศ เปิดเสรีและสะดวก
มากขึ้น บริษทัฯคาดการว่าแผนงานจะด าเนินไปตามแนวทางท่ีได้วางไว ้เพราะว่าลูกค้าต่างประเทศจะสามารถเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพโรงงานและเปิดส่ังซ้ือสินคา้  

 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 คาดการณ์ตลาดรถยนตใ์นปีน้ีจะเติบโตมากกว่าปีท่ีแลว้มากนอ้ยอยา่งไร 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ 
การเติบโตของตลาดยานยนต์อาจจะเป็นการทรงตวั แต่มนัคง เน่ืองจากปัจจยัปัญหาดา้นการขาดแคลนช้ินส่วน

ต่างๆ 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 ธุรกิจอาหารสุนขัจะมีแนมโนม้อยา่งไรบา้ง มีแนวทางการตลาดอยา่งไร 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
แยกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกคือวตัถุดิบให้กบัอุตสาหกรรม ทางบริษทัไดจ้ดัจ าหน่ายอยูแ่ลว้ สามารถด าเนินการได้

ต่อเน่ือง ส่วนท่ีสองคือในส่วนของงานรับจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษทัเร่ิมมีกลุ่มลูกคา้น้ี และยงัมีการผลิตสินคา้ตนเองภายใตย้ี่ห้อ MOMO & FRIENDS ในปีน้ีจะจ าหน่ายใน
เชิงรุก หาตวัแทนจ าหน่ายมากขึ้น เพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภคมากขึ้น 
ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
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 สินคา้ตวัไหนน่าจะสร้าง New S-curve ให้กบับริษทั อินเตอร์ไฮด ์ไดบ้า้งในปัจจุบนัและในอีก 5 ปี   
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
New S-curve จะคือสินคา้ตวัท่ีจะกา้วกระโดดจะมี 3 รายการ ในส่วนงานค่ายรถยนต์ ถา้ไดค้่ายใหม่เพ่ิมเขา้มา จะ

กา้วกระโดดทนัที แต่ในกรณีน้ีจะใชเ้วลานาน ในส่วนงานคอลลาเจนและเจลลาติน ถา้ไดอ้อกสู้ตลาดเม่ือไหร่ คาดหวงัว่าจะ
เป็น New S-curve ตามท่ีผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนคาดการณ์ไว ้

 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
สินคา้ของบริษทัตวัใดบา้งท่ีปรับราคาขึ้นไดต้ามตน้ทุนท่ีเพ่ิมและอตัราเงินเฟ้อท่ีเพ่ิมขึ้น 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
ในกรณีน้ีสามารถปรับไดเ้กือบทุกรายการ แต่จะปรับไดช้า้หรือเร็ว ขึ้นอยู่กบัการเจรจาของทั้งสองฝ่าย และปรับ

ไดม้ากนอ้ยเท่าใด 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
 แนวโนม้งานเบาะรถยนต ์และ งานโปรตีนเป็นอยา่งไรบา้ง 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
 ในส่วนของงานเบาะรถยนต์ยงัเป็นปกติ ค าส่ังซ้ือยงัอยู่ในระดบัเดิม ยงัสามารถส่งสินคา้ได ้ยงัมีค  าส่ังซ้ือเขา้มา
อยา่งต่อเน่ือง ส าหรับโปรตีนทางการเกษตรปัจจุบนัมีลูกคา้รายใหม่เพ่ิมขึ้น น าสินคา้ไปทดลองใชห้ลงัจากท่ีมีผลวิจยัออกมา 
ยงัคงอยูใ่นระหว่างการทดลอง คาดว่าภายในปีน้ีจะมีผลตอบรับท่ีดีมากขึ้น 

 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
แคปซูลเร่ิมไดเ้ม่ือไหร่ 

 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
ขณะน้ีอยูใ่นขั้นตอนของการวิจยัในส่วนของเจลลาติน ส่วนแคปซูลจะเร่ิมตน้วิจยัในส่วนของกระบวนการผลิตใน

ตน้ปีหนา้ 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
มูลค่าตลาดของแคปซูลประมาณเท่าไหร่ 
 

คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
ยงัไม่สามารถตอบได ้ปัจจุบนัในประเทศไทยมีผูผ้ลิตไม่ก่ีราย แคปซูลในประเทศไทยส่วนใหญ่จะน าเขา้ คาดหวงั

ว่าจะเขา้มาเป็นผูผ้ลิตในส่วนน้ีเพราะมีวตัถุดิบอยูแ่ลว้ 
 

ผู้ถือหุ้น สอบถาม: 
ปีน้ีเป็นอยา่งไร เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 

 
คณะกรรมการ คุณวศิน ด ารงสกุลวงษ์ ตอบ: 
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ในปีน้ีสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา ถา้ไม่นบัข่าวของไมโครชิพท่ีค่อนขา้งรุนแรง อย่างอื่นก็เร่ิมปรับและ
เปล่ียนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ลูกคา้จากต่างประเทศมีแผนเดินทางเขา้มามากขึ้น การเจรจาธุรกิจใหม่ๆมีเพ่ิมมากขึ้น เป็นไป
อยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว 
 

 ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.08 นาฬิกา 
 
 
 
 
                                 ( นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์)  
                                                           ประธานกรรมการ  
 


