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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 17
บริษัท อินเตอร์ ไฮด์ จากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม SILK01 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค 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. นายองอาจ
ดารงสกุลวงษ์
2. นายสมชาติ
ลิมปานุภาพ
3. นายช.นันท์
เพ็ชญไพศิษฏ์
4. นายสมยศ
อัคคไพบูลย์
5. นางสาวกุลวริ นทร์ วีระพุฒิเวทย์
6. นายนิติ
เนื่องจานงค์
7. นายวศิน
ดารงสกุลวงษ์
8. นายศุภรัตน์
ศิริสุวรรณางกูร

ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ ดั การ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ
กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

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

เพื่อเป็ นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่ งจะส่ งผล
กระทบต่อผูถ้ ือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน) จึงได้จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2565 ในครั้งนี้ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่ งมีมาตรการในการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผทู ้ ี่เข้า
มาภายในพื้นที่ของศูนย์ประชุมทุกท่านบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้ผทู ้ ี่มีไข้ (มีอุณหภูมิต้ งั แต่ 37.50 องศาเซลเซี ยส
ขึ้นไป) หรื อมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็ นไข้ หรื อ ผูท้ ี่พ่ ึงเดินทางกลับจากประเทศเสี่ ยงและยังไม่พน้ กาหนดเวลา 14 วัน เข้าร่ วม
ประชุม ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงแทน และส่ งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ บริ ษทั ฯ จึงขอความ
ร่ วมมือ จากผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 และ ผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบตั ิตน
ดังนี้
1. กรุ ณาสแกน QR Code ไทยชนะ โดยขอให้เช็คอินก่อนเข้าห้องประชุม และ เช็คเอาท์ก่อนออกจากห้องประชุม
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กรุ ณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
กรุ ณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรื อแอลกอฮอล์เจล
หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริ เวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น
หากมีไข้ ไอ น้ ามูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุ ณาท่านได้โปรดออกจากการประชุมผูถ้ ือหุ้น

ในทันที
ผูด้ าเนินรายการได้ช้ ีแจงรายละเอียดวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง และการแจ้งผลการนับคะแนน
ในการประชุม โดยมีรายละเอียด สรุ ปได้ดงั นี้
1. การออกเสี ยงลงคะแนนให้นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสี ยง ดังนั้น ผูถ้ ือหุ้นแต่ละรายจะมีจานวนเสี ยง ตามจานวนหุ้นที่
ท่านถืออยูห่ รื อรับมอบฉันทะมาโดยสามารถออกเสี ยง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
2. ประธานจะสอบถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
หรื อไม่ และหากไม่มีผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดที่ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง บริ ษทั จะถือว่าผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ
3. หากผูถ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดเห็นด้วยกับวาระใด ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้น แต่หากผูถ้ ือหุ้น
หรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้ผถู ้ ือหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะท่านนั้น ยก
มือและออกเสี ยงลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และจัดส่งให้กบั เจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั เพื่อนามานับคะแนนต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิ บาลที่ดีของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยในวาระที่ 5 เรื่ อง
พิ จ ารณาเลื อ กตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ พ ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ประธานจะขอให้ผูถ้ ื อ หุ้น และผูร้ ั บ มอบฉันทะ
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลและขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน ไม่ว่าจะลงคะแนนเสี ยง
เห็ น ด้วย ไม่ เ ห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ย งลงคะแนน ก็ต าม พร้ อ มลงลายมื อชื่ อในบัตรลงคะแนนดัง กล่ าวและส่ งบัตร
ลงคะแนนของท่านให้กบั พนักงานของบริ ษทั เพื่อนามานับคะแนนต่อไป
4. สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ผมู ้ อบฉันทะได้ระบุการออกเสี ยงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริ ษทั จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะเพื่อ
ความสะดวกของทุกท่าน แต่สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่ผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสี ยงลงคะแนนมาในหนังสื อมอบ
ฉันทะ ขอให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
5. สาหรับเสี ยงที่ เห็นด้วย จะนับจากจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ลบด้วยจานวนเสี ยงที่ ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
6. สาหรับกรณี ที่ถือว่าเป็ นบัตรเสี ย คือ กรณี ที่มีการลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึ่งช่องในบัตรลงคะแนน หรื อกรณี ไม่
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้บริ ษทั หรื อกรณี ที่มีการขีดฆ่า บัตรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่ อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า
หรื อกรณี ที่มีการแยกการลงคะแนนเสี ยง (ยกเว้น กรณี คสั โตเดียน)
7. ประธานที่ประชุม จะทาการแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไปหรื ออย่างช้าจะแจ้งผลการนับ
คะแนนให้ทราบ ทุกวาระก่อนปิ ดการประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ วและไม่เป็ นการเสี ยเวลาของท่านผูถ้ ือหุ้น โดยในแต่
ละวาระจะใช้จานวนหุ้นของผูเ้ ข้าประชุมล่าสุ ดในวาระนั้น ๆ
8. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ วาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ลงคะแนน
วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ
วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
เนื่องจากตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียน บริ ษทั ฯจึงได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถเสนอ
วาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็ นวาระเพิ่ม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น และ
เมื่อได้พน้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาเป็ นวาระเพิ่ม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 และได้สรุ ป
จานวนผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ ือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้น

22
14
36

ราย
ราย
ราย

นับจานวนหุ้นได้
นับจานวนหุ้นได้
รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น

391,918,528
47,016,623
438,935,151

หุ้น
หุ้น
หุ้น

คิดเป็ นร้อยละ 74.0437 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด 592,805,637 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั และเรี ยนเชิญคุณสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่เข้า
ร่ วมประชุมดังรายนามข้างต้น จะร่ วมชี้แจงกรณี มีขอ้ ซักถามที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการบริ ษทั ทั้ง 8 คน เข้าร่ วมการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 16 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2564 โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ได้
จัดส่ งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในเวลา 14 วันนับแต่วนั ประชุม ตามที่กฎหมาย
กาหนด บริ ษทั ได้เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.interhides.com) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอันเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผใู ้ ด
คัดค้านหรื อขอแก้ไขแต่อย่างใด
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นหรื อซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
440,121,443 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
440,121,443 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
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หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2564
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2564 โดยให้ทาง
ผูบ้ ริ หาร คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ เป็ นผูร้ ายงานผลดาเนินงานดังต่อไปนี้
ผลการดาเนิ นงานในปี 2564 แบ่งเป็ นสัดส่ วนดังนี้ ในส่ วนของงานยานยนต์ 74% รองเท้า 4% เฟอร์ นิเจอร์ 3%
บริ การรับจ้างฟอก 12% อาหารขบเคี้ยวสุ นขั 4% และอื่นๆ 3% ในปั จจุบนั ลูกค้าในส่ วนของงานรองเท้าจะมีดว้ ยกัน 3 ราย
ใหญ่ ได้แก่ VIVOBAREFOOT, KEEN, HELLY HANSEN ซึ่งมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
ในปี ที่ผา่ นมาได้บริ ษทั ฯได้มีการวิจยั และพัฒนาคุณภาพหนังให้กบั ลูกค้า FITFLOP และ DR.MARTENS ซึ่งได้รับ
การตอบรับที่ดีจากลูกค้า ส่ งผลให้มีการลงนามในสัญญาระหว่างกันเรี ยบร้อยแล้ว ปั จจุบนั โครงการนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (ร้องเท้า) คาดว่าจะเริ่ มผลิตไม่เกินต้นปี 2566
งานเฟอร์ นิเจอร์ นอกจากการขายหนังให้กบั โรงงานในต่างประเทศแล้ว บริ ษทั ฯได้มีการต่อยอดธุรกิจจากที่ขาย
สิ นค้าเป็ นหนังสาเร็ จรู ป มาเป็ นการเพิ่มมูลค่าเป็ นการเก้าอี้ รี ไคลเนอร์ ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ได้วิจยั และพัฒนาในช่วงปี 2564 ซึ่งใน
ปี นี้จะมีการเปิ ดตัวและจาหน่ายสิ นค้า
ในส่ วนงาน COLLAGEN ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯได้วิจยั และพัฒนาในส่ วนของวัตถุดิบตั้งต้นเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการทดสอบกระบวนการผลิต คาดว่าจะเข้าสู่ตลาดในฐานะผูจ้ าหน่ายวัตถุดิบในไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 ส่ วน
เจลลาติน ซึ่ งมีความซับซ้อนมากกว่า จึงยังอยู่ระหว่างการวิจยั และพัฒนา ทั้งนี้ บริ ษทั ฯมีความประสงค์จะเข้าไปในธุ รกิจ
แคปซูลยา จึงทาให้บริ ษทั ฯวิจยั และทดสอบว่าคุณภาพสิ นค้านัน่ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะพัฒนาเป็ นแคปซูลยา ได้มากน้อย
เพียงใด
ในส่ วนของ Grow Plus ตามที่ ได้แจ้งไว้ในที่ ประชุ มเมื่ อ ปี ที่ แล้ว ที่ ร่วมวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาแพงแสน ผลการวิจยั จะจบในปี นี้ มีผลตอบรับดี ลูกค้าหลายรายได้นาผลการวิจยั นี้ไปต่อยอด คาดว่าจะมีคาสั่งซื้อเพิ่มขึ้น
ในส่ วนของงานอาหารขบเคี้ยวสุ นขั นอกเหนือจากที่บริ ษทั ส่ งออกไปยังต่างประเทศ ทางบริ ษทั ได้เปิ ดตัวสิ นค้า
ภายใต้ชื่อ MOMO & FRIENDS
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรื อแสดงความเห็นเพิ่มเติม แต่เนื่องจากวาระนี้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงาน
เพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ
หมายเหตุ

วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถ้ ือหุ้น
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯเสนอในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชน จ ากัด
คณะกรรมการกาหนดให้ มีการจัดทางบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุ ดปี บัญชีของบริ ษทั เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ สาหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต สอบทาน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ อนุมตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั
งบกาไรขาดทุน
งบการเงินรวม
รายได้จาการขายและบริ การ
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริ การ
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริ หาร

หน่ วย : ล้านบาท
YOY
27.29%
459.26%
28.59%
7.86%
97.38%
-10.68%

ปี 2563
1,333.84
4.05
1,337.88
(1,167.15)
166.68
(174.98)

ปี 2564
1,697.79
22.65
1,337.88
(1,368.79)
329.00
(156.29)

EBITDA

268.23

441.18

64.48%

ต้นทุนทางการเงิน

(52.08)

(53.66)

3.03%

ภาษีเงินได้

12.03

(0.96)

107.98%

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

(44.31)

140.74

471.66%

บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายและบริ การสุ ทธิ ในปี 2564 เท่ากับ 1,697.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 363.95 ล้าน
บาทหรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.29 ปั จจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายหนังผืนตัดเย็บขึ้นรู ปและรายได้จากการ
ขายหนังผืนตัดเป็ นชิ้น คิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50.50 และร้อยละ 43.10 ตามลาดับ
บริ ษทั มี รายได้อื่นๆมูลค่า 22.65 ลบ. ประกอบด้วย บริ ษทั ฯ มี กาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน และกาไรจากการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ในแง่ของการรับรู ้ทางบัญชีของการทา mark to market ของ การทา swap ดอกเบี้ยจากดอกเบี้ยลอยตัวมา
เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ของเงินกูย้ ืมระยะยาว
ต้นทุนขายและบริ การเท่ากับ 1,368.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 80.62 ของรายได้จากการขายและบริ การ ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีอตั รากาไรขั้นต้นคิดเป็ นร้อยละ19.38 เมื่อเทียบกับอัตรากาไรขั้นต้น ร้อยละ 12.50 ของปี ก่อน อัตรากาไรขั้นต้น
ปรับเพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ฯ มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่โรงงานทาการผลิตไม่เต็มตามกาลังการผลิต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และในปี นี้บริ ษทั ฯควบคุมต้นทุนการขายและการให้บริ การที่มี
ประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเท่ากับ 156.29 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 เท่ากับ 18.69 ล้านบาท หรื อค่าใช้จ่ายนี้
ลดลงร้อยละ 10.68 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่ งค่าใช้จ่ายที่ลดลงนี้ สาเหตุหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งบริ ษทั ฯได้รับรู ้ค่าใช้จ่ายในปี 2563 มูลค่า 13.57 ล้านบาท
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บริ ษทั ฯ มีกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ ายในปี 2564 มูลค่า 441.18 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.48 เมื่อเทียบจากปี ก่อน อัตราส่ วนกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ายเมื่อเทียบ
กับรายได้จากการขายและบริ การ เท่ากับร้อยละ 25.99 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบจากปี 2563 ที่มีอตั ราส่วนนี้อยูร่ ้อยละ 20.11
ค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 53.66 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักมาจากมีการปรับตัวขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้น
บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ ในปี 2564 เท่ากับ 140.74 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 8.29 เมื่อเทียบกับรายได้จากการขาย
และบริ การ เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน เท่ากับ 185.05 ล้านบาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมสุ ทธิ 3,669.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 25.72 ล้านบาท จาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าสุ ทธิของสิ นค้าคงเหลือ บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือ 1,057.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.81 ของสิ นทรัพย์
สุ ทธิ เพิ่มขึ้น 88.59 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในปี 2564 ลดลงจาก 2,365.61 ล้านบาท เป็ น
2,279.22 ล้านบาท หรื อลดลง 86.39 ล้านบาท เนื่องจากบริ ษทั ฯมีการลงทุนในส่วนของเครื่ องจักร ส่วนปรับปรุ งอาคารเท่ากับ
160 ล้านบาท แต่มีการรับรู ้ค่าเสื่ อมราคาเท่ากับ 246 ล้าน
บริ ษทั ฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจาก 6.14 ล้านบาท เป็ น 33.12 ล้านบาท
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินสุ ทธิ ในปี 2564 เท่ากับ 2,050.85 ลบ. ลดลง 55.33 ล้านบาท จากปี ก่อน เนื่ องจากการลดลงของ
เงินกูจ้ ากสถาบันทางการเงินลดลง 12 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆลดลง 9.59 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ลดลงจาก 899.52 ล้านบาท เป็ น 813.00 ล้านบาทในปี 2564 หรื อลดลง 86.52
ล้านบาท และภาระหนี้ จากทรั สต์รีซีท เพิ่มขึ้นจาก 58.83 ล้านบาท เป็ น 271.22 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 212.39 ล้านบาท
เนื่องจากบริ ษทั ฯ เพิ่มการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศ และการลงทุนในเครื่ องจักรจากต่างประเทศ
เงินกูย้ ืมระยะยาวปรับลดลงจาก 835.16 ล้านบาทเป็ น 697.44 ล้านบาทในปี 2564 เป็ นผลมาจากการจ่ายชาระคืน
เงินกูร้ ะยะยาวตามกาหนดระยะเวลา 237.73 ล้านบาท ในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มีการเบิกเงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร จานวนเงิน
รวม 100 ล้านบาท
ในสิ้ นปี 2564 บริ ษทั ฯ มี ส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,618.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่ อน 81.05 ล้านบาท เนื่ องจากในปี
2564 บริ ษทั ฯ มีผลกาไรจากการดาเนินงาน 140.74 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเป็ นจานวน
เงิน 59.28 ล้านบาท
งบแระแสเงินสด
ในปี 2564 บริ ษทั ฯ มี เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดต้นงวด เท่ากับ 6.14 ล้านบาท กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใน
ระหว่างปี เป็ นกระแสเงินสดรับ 26.98 ล้านบาท แบ่งเป็ น
1. กระแสเงินสดสุ ทธิ จากการดาเนินงาน เป็ นกระแสเงินสดรับ 236.88 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่มาจากค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจาหน่าย 245.81 ล้านบาท และบริ ษทั มีกาไรจากการดาเนินงาน 141.70 ล้านบาท
2. กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมการลงทุน เป็ นกระแสเงินสดจ่าย 124.96 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นการลงทุนในการ
ปรับปรุ งอาคารและเครื่ องจักรของบริ ษทั ฯ
3. กระแสเงินสดสุ ทธิ จากกิจกรรมการจัดหาเงิน เป็ นกระแสเงินสดจ่าย 84.92 ล้านบาท ซึ่ งในระหว่างปี บริ ษทั ฯ มี
การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคารทั้งตามกาหนด รวม 237.73 ล้านบาท มีการเบิกเงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร
100.00 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี รวมเป็ นเงิน 59.27 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2564 บริ ษทั ฯ จึงมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 33.12 ล้านบาท
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พร้อมกันนี้ คุณมาลินทิพย์ ได้รายงานเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึงแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
และการดาเนินงานในส่วนของบริ ษทั ฯ ในปี ที่ผา่ นมาว่า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นในการดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม สุ จริ ต โปร่ งใส ตรวจสอบได้ รับผิดชอบ
ต่อสังคม 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 ยังได้มีการสนับสนุนการมีธรรมาภิบาลในการดาเนินธุรกิจ ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมอีกด้วย
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
440,121,443 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
440,121,443 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
หมายเหตุ:

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ไ ม่ จั ด สรรก าไรสุ ท ธิ เ พื่ อ เป็ นทุ น ส ารองตามกฎหมายและการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2564
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
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิประจาปี ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั แผนการ
ลงทุน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดต่อผูถ้ ือหุ้น ทั้งนี้ ในปี 2564 บริ ษทั และ บริ ษทั ย่อยมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุ ทธิ ) ตามงบการเงินจานวน 140.74 ล้าน
บาท ดังปรากฏตามตารางนาเสนอ
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รายการ

ปี 2564 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2563

ปี 2562

กาไรสุ ทธิ (บาท)

140,742,311

(44,305,800)

141,754,467

จานวนหุ้น (หุ้น)

592,805,637

592,805,637

592,805,637

เงินปันผลจ่าย(บาท/หุ้น)
-

เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)

0.10

-

0.15

-

เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)

0.10

-

0.10

118,561,127
83.33

-

146,573,464
103.50

รวมเงินปันผลที่จ่าย(บาท)
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกาไรสุ ทธิ(ร้อยละ)

จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2564 และกาไรสะสมให้แก่ผูถ้ ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรื อ
เทียบเท่า 118.56 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 88.33 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็ น
การจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในปี 2564
บริ ษทั จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 คงเหลือจ่ายในงวดนี้
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรื อเที ยบเท่า 59.28 ล้านบาท กาหนดรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) ในวันที่ 27
เมษายน 2565 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
โดยการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุ ทธิ ในส่ วนของกาไรจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) และได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เงินปั นผลดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่ายและผูถ้ ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะ
ไม่ได้รับเครดิตภาษี
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ พิจารณาอนุมตั ิไม่จดั สรรกาไรสุ ทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 440,121,443 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
รวมทั้งสิ้น 440,121,443 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
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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 ซึ่ งในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ มีจานวน 2 ท่าน คือ
1.
2.

นายองอาจ ดารงสกุลวงษ์
นายสมชาติ ลิมปานุภาพ

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และ กรรมการค่าตอบแทน

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
การบริ ษทั ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ้นครั้ งที่ 17 เมื่ อวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึ ง 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้กาหนด
หลักเกณฑ์ในการเสนออย่างชัดเจนลงไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรื อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั แต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจาราณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2565 รวม 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายองอาจ ดารงสกุลวงษ์, (2)
นายสมชาติ ลิมปานุภาพ กรรมการเดิม กลับเข้ามาเป็ นกรรมการตามตาแหน่งหน้าที่เดิมเช่นเดียวกับปี ก่อน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาได้พิ จ ารณาจากรายชื่ อ บุ ค คลที่ ก รรมการเสนอและรายชื่ อ บุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริ ม สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
(IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ตามมติคณะกรรมการบริ ษทั แนวทางการกากับดูแล
กิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลัน่ กรองผูไ้ ด้รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยพิจารณาจากความหลากหลาย
ในโครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คุณสมบัติ ความรู ้ ความชานาญของกรรมการในด้านต่างๆ เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบ และทักษะที่จาเป็ นที่ยงั ขาดอยูใ่ นคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกกับกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั
ซึ่ งกรรมการทั้ง 2 ท่าน มี ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ ท้งในด้านการบริ หาร ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเป็ นผูท้ ี่มีทกั ษะ ประสบการณ์ ในการบริ หารทั้งภาครัฐและเอกชน และผลการ
ปฏิบตั ิงานของกรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ในช่วงเวลาที่ผา่ นมาได้เข้าร่ วมประชุมครบทุกการประชุม ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การ
สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี และบุคคลทั้ง 2 ท่าน ไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรื อปลดออก เพราะมีความผิดทุจริ ตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจาคุก หรื อ
มีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริ ต และไม่ได้ประกอบกิจการใดๆ หรื อถือหุ้นใน กิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการ
ดาเนิงานของบริ ษทั ฯ
จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยพิจารณาให้กรรมการลาดับที่ 2 เป็ นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริ ษทั ดังรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษทั ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่
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6 ซึ่ งสามารถปฏิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผล ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้
อย่างอิสระ แม้ดารงตาแหน่งเป็ น กรรมการอิสระติดต่อมาเกิน 9 ปี แล้วก็ตาม
ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีขอ้ คิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
กรรมการที่ออกตามวาระ ไม่ตอ้ งออกนอกห้องประชุม สามารถอยู่ในห้องประชุมได้หรื อไม่
คณะกรรมการ คุณสมชาติ ลิมปานุภาพ ตอบ:
ได้ตรวจสอบกับทางสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่จาเป็ นต้องออก
จากห้องประชุม เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า หากกรรมการทั้งสองท่านออกจากที่ประชุม การประชุมจะไม่ต่อเนื่อง สามารถ
ประชุมได้ตามข้อกาหนด
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้

หมายเหตุ:

นายองอาจ ดารงสกุลวงษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมทั้งสิ้น

440,121,543 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
440,121,543 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000

นายสมชาติ ลิมปานุภาพ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมทั้งสิ้น

440,120,528 เสี ยง
1,015 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
440,121,543 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9998
0.0002
0.0000
0.0000
100.0000

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรั บ เดื อ นมกราคมถึ งเดื อน
ธันวาคม 2565 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

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

เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั สาหรับปี 2565 ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั :
ประธานกรรมการ
เดือนละ 40,000 บาท
กรรมการ
เดือนละ 25,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
เดือนละ 15,000 บาท
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปี ที่ผ่านมา
2565 (ปี ที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการ

2564

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 2565 เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของกลุม่ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ในปัจจุบนั อยูใ่ นระดับเดียวกันกับค่าตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาปี 2565 เท่ากับปี 2564 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ้นประจาปี ครั้งต่อไป
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อซักถามประการใดหรื อไม่
ไม่มีผถู ้ ือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะลงมติและออก
เสี ยง
มติที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
เห็นด้วย
440,121,543 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
รวมทั้งสิ้น
440,121,543 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
100.0000
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หมายเหตุ:

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2565
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งกาหนดให้ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีกาหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีจากผลการปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิ บัติงาน
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 2565
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 มาแล้วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2563-2564)
คนใดคนหนึ่งของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบ
ริ ษทั นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษ ัทพิ จารณา เพื่ อ เสนอให้ที่ประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ้นอนุ มัติการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจาปี 2565 จ านวน
2,098,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมถึงค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) ถ้าหากมี ซึ่งบริ ษทั จะจ่ายตามจริ ง
ข้ อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้
หน่วย : บาท
ค่าสอบบัญชี

2565 (ปี ที่เสนอ)

2564

2563

1,610,000

1,550,000

1,550,000

80,000

80,000

486,000

408,000*

308,000

308,000

2,098,000

1,938,000

2,344,000

-

86,804

126,023

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 (*) หากไม่ได้มีการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ค่าบริ การจะคงเดิม
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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 2565 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
440,121,343 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0001
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
รวมทั้งสิ้น
440,121,543 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.0000
หมายเหตุ:

มติในวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อซักถาม
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
ขอทราบว่า สงครามรัสเซีย ยูเครน ทาให้การผลิตยานยนต์ในอุตสาหกรรมทัว่ โลกลดลงกว่า 30% ส่งผลกระทบต่อ
ผลประกอบการในปี นี้ของธุรกิจเบาะรถยนต์หรื อไม่อย่างไร และทางผูบ้ ริ หารวางแผนรับมือกับความเสี่ ยงนี้อย่างไร
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากการเกิดสงครามอยู่บา้ ง เนื่องจากมีลูกค้าบางรายส่ งสิ นค้าไปยังประเทศรัสเซี ย แต่เป็ น
ในอัตราส่วนที่นอ้ ย เพราะว่าลูกค้ากลุ่มยานยนต์ของบริ ษทั ฯจะอยูใ่ นทวีปเอเชีย
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
ขอทราบผูผ้ ลิตรถยนต์ที่เป็ นลูกค้าหลักของบริ ษทั ว่าคือบริ ษทั อะไรบ้าง สัดส่วนเท่าใด
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ลูกค้าหลักในกลุ่มยานยนต์ จะเป็ นรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA HONDA NISSAN ซึ่งทางบริ ษทั ไม่สามารถแจ้งสัดส่ วน
ได้เนื่องจากจะกระทบกับทางค่ายรถยนต์และข้อตกลงทางการค้า
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ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
ในปี นี้ ทางบริ ษทั จะได้รับคาสั่ งซื้ อใหม่จากการเปิ ดตัว รถยนต์รุ่ นใหม่ ของลูก ค้า ของบริ ษทั หรื อ ไม่ และมี รุ่น
อะไรบ้าง
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
เนื่องจากสัญญาการการค้า บริ ษทั จึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลตรงนี้ได้
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
เหตุใดทางบริ ษทั จึงไม่มีแผนการเข้าหาลูกค้าใหม่ๆของผูผ้ ลิตรถยนต์ของจีนที่มาตั้งฐานผลิตในประเทศไทย ขอ
ทราบรายละเอียดแนวทางการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆส่วนนี้ดว้ ย บริ ษทั คิดวางแผนอย่างไร
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
บริ ษทั ได้มีการเข้าติดต่อผูผ้ ลิตรถยนต์ของจีน ที่มาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยแล้ว ปั จจุบนั อยู่ในขั้นตอนการ
เจรจาและทดสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 4 ปี
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
ขอทราบแผนงานและผลประกอบการในปี 2565
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ในปี นี้บริ ษทั มีแผนงานที่จะเติบโตในธุรกิจ ร้องเท้า เฟอร์ นิเจอร์ และ ขนมขบเคี้ยวสุ นขั ซึ่ งได้มีการวางแผนงาน
เชิงรุ กให้สอดคล้องกับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ หากการเดินทางระหว่างประเทศ เปิ ดเสรี และสะดวก
มากขึ้น บริ ษทั ฯคาดการว่าแผนงานจะดาเนิ นไปตามแนวทางที่ ได้วางไว้ เพราะว่าลูกค้าต่างประเทศจะสามารถเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพโรงงานและเปิ ดสั่งซื้อสิ นค้า
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
คาดการณ์ตลาดรถยนต์ในปี นี้จะเติบโตมากกว่าปี ที่แล้วมากน้อยอย่างไร
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ
การเติบโตของตลาดยานยนต์อาจจะเป็ นการทรงตัว แต่มนั คง เนื่ องจากปั จจัยปั ญหาด้านการขาดแคลนชิ้นส่ วน
ต่างๆ
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
ธุรกิจอาหารสุ นขั จะมีแนมโน้มอย่างไรบ้าง มีแนวทางการตลาดอย่างไร
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
แยกเป็ น 2 ส่วน ในส่วนแรกคือวัตถุดิบให้กบั อุตสาหกรรม ทางบริ ษทั ได้จดั จาหน่ายอยูแ่ ล้ว สามารถดาเนิ นการได้
ต่อเนื่ อง ส่ วนที่ สองคือในส่ วนของงานรั บจ้างผลิ ต สิ นค้าตามความต้องการของลู กค้า เพื่อ จาหน่ ายทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ บริ ษทั เริ่ มมีกลุ่มลูกค้านี้ และยังมีการผลิตสิ นค้าตนเองภายใต้ยี่ห้อ MOMO & FRIENDS ในปี นี้จะจาหน่ายใน
เชิงรุ ก หาตัวแทนจาหน่ายมากขึ้น เพื่อเข้าถึงผูบ้ ริ โภคมากขึ้น
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
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สิ นค้าตัวไหนน่าจะสร้าง New S-curve ให้กบั บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ ได้บา้ งในปัจจุบนั และในอีก 5 ปี
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
New S-curve จะคือสิ นค้าตัวที่จะก้าวกระโดดจะมี 3 รายการ ในส่ วนงานค่ายรถยนต์ ถ้าได้ค่ายใหม่เพิ่มเข้ามา จะ
ก้าวกระโดดทันที แต่ในกรณี น้ ีจะใช้เวลานาน ในส่วนงานคอลลาเจนและเจลลาติน ถ้าได้ออกสู ้ตลาดเมื่อไหร่ คาดหวังว่าจะ
เป็ น New S-curve ตามที่ผถู ้ ือหุ้นและนักลงทุนคาดการณ์ไว้
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
สิ นค้าของบริ ษทั ตัวใดบ้างที่ปรับราคาขึ้นได้ตามต้นทุนที่เพิ่มและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ในกรณี น้ ีสามารถปรับได้เกือบทุกรายการ แต่จะปรับได้ชา้ หรื อเร็ ว ขึ้นอยู่กบั การเจรจาของทั้งสองฝ่ าย และปรับ
ได้มากน้อยเท่าใด
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
แนวโน้มงานเบาะรถยนต์ และ งานโปรตีนเป็ นอย่างไรบ้าง
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ในส่ วนของงานเบาะรถยนต์ยงั เป็ นปกติ คาสั่งซื้ อยังอยู่ในระดับเดิม ยังสามารถส่ งสิ นค้าได้ ยังมีคาสั่งซื้ อเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง สาหรับโปรตีนทางการเกษตรปัจจุบนั มีลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น นาสิ นค้าไปทดลองใช้หลังจากที่มีผลวิจยั ออกมา
ยังคงอยูใ่ นระหว่างการทดลอง คาดว่าภายในปี นี้จะมีผลตอบรับที่ดีมากขึ้น
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
แคปซูลเริ่ มได้เมื่อไหร่
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนของการวิจยั ในส่ วนของเจลลาติน ส่วนแคปซูลจะเริ่ มต้นวิจยั ในส่ วนของกระบวนการผลิตใน
ต้นปี หน้า
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
มูลค่าตลาดของแคปซูลประมาณเท่าไหร่
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
ยังไม่สามารถตอบได้ ปั จจุบนั ในประเทศไทยมีผผู ้ ลิตไม่กี่ราย แคปซูลในประเทศไทยส่ วนใหญ่จะนาเข้า คาดหวัง
ว่าจะเข้ามาเป็ นผูผ้ ลิตในส่วนนี้เพราะมีวตั ถุดิบอยูแ่ ล้ว
ผู้ถือหุ้น สอบถาม:
ปี นี้เป็ นอย่างไร เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการ คุณวศิน ดารงสกุลวงษ์ ตอบ:
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ในปี นี้สถานการณ์น่าจะดีข้ ึนกว่าปี ที่ผ่านมา ถ้าไม่นบั ข่าวของไมโครชิพที่ค่อนข้างรุ นแรง อย่างอื่น ก็เริ่ มปรับและ
เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีข้ ึน ลูกค้าจากต่างประเทศมีแผนเดินทางเข้ามามากขึ้น การเจรจาธุ รกิจใหม่ๆมีเพิ่มมากขึ้น เป็ นไป
อย่างราบรื่ นและรวดเร็ ว
ปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.08 นาฬิกา

( นายองอาจ ดารงสกุลวงษ์ )
ประธานกรรมการ

