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วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 15 
เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
2. รหสั QR Code ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562  
3. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
7. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

และวิธีการนบัคะแนน และขั้นตอนการเขา้ประชุม 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ 
10. แผนที่สถานท่ีประชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 15 ในวัน

อังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น.) ณ ห้องประชุม 215 – 217   ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา เลขท่ี   88   ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 10) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 14 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 
 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 14 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2562 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14 
วนันบัแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั (www.interhides.com) เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงาน
การประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด
คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
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การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 
 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ของบริษทัแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2562 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562  

 

การลงมติ:              วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุ้น 
 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั คณะกรรมการก าหนดให้
มีการจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดปีบญัชีของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อี
วาย จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานในปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย ์ 3,771.41 3,693.13 
หน้ีสิน 2,127.57 2,086.78 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,552.61 1,180.64 
รายไดร้วม 1,571.01 1,346.52 
ก าไรส าหรับปี 141.75 132.09 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน     (บาท / หุ้น) 0.25 0.23 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  2562 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระท่ี 4   พิจารณารับทราบการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย (ซ่ึงครบถ้วนแล้ว) และรับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2562 
 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 43 และพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535มาตรา 116 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ40 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ี 
ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) ตามงบการเงินจ านวน 141.75 ลา้น
บาท รวมทั้งก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นได ้โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบ
การจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุ้นปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 
 

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

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

รวมเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 146,753,464 284,787,604 265,534,436 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 103.50 97.30 91.80 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
และก าไรสะสม และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงัน้ี 

 

- ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินก าไรไวเ้พื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
รวมทั้งส้ิน 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้ง
จดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม   

 

- คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัมีผลประกอบการตลอดจนมีผลก าไรใน
เกณฑดี์ จึงไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้เป็นจ านวน 2 คร้ัง ดงัน้ี  

- คร้ังท่ี 1: จ่ายไปเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค)์ 
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- คร้ังท่ี 2: จ่ายไปเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 
(เหมายเหตุ: เน่ืองจากท่ีบริษทัไดเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 15 
ก่อนหน้าน้ี บริษทัจึงไดพิ้จารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 2 แทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดกับผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โดยบริษทัจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.10 (สิบสตางค)์ โดยเป็น
การจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร เป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อตัราร้อยละ 20  ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร  ซ่ึงผูไ้ด้ รับเงินปันผล
สามารถขอเครดิตภาษีได)้ 

- รวมเป็นจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการประจ างวดวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 146.57 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 110.96 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัใน
ปี 2562   โดยจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562   เพ่ิมเติมอีก 

 
 

การลงมติ:  วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุ้น 
 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 
ก าหนดให้กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และหลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยู่นาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับ
ต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มี
จ านวน 4 ท่าน คือ 

 
 

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

 

ในการสรรหากรรมการ บริษทัได้ประกาศเชิญให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่ามี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการคดัเลือกและเสนอรายช่ือต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั ในช่วงระหว่างวนัท่ี 13 มกราคม 2563 ถึง 13 กุมภาพนัธ์ 2563 ผ่านช่อง
ทางการส่ือสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัซ่ึงเม่ือ
พน้ก าหนดเวลาขา้งตน้แลว้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคบใดเพื่อเขา้รับพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการมายงับริษทั 
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ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่าวมีสิทธิกลับเข้าด ารงต า แหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง
คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการท่ีถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการ
พิจารณา และงดออกเสียง) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการท่ีได้
ก าหนดไวใ้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร
ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการ
สรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการแลว้มีความเห็นว่ากรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมทั้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มี
ประสบการ์และประวติัการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทัศน์กวา้งไกลรวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาให้ไดอ้ย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจการของบริษทั ตลอดจนเขา้ใจธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นท่ีน่าพอใจ
ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง  

 

คณะกรรมการสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือเลือกตั้งกรรมการและกรรมการบริหารท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนเสียไดเ้สียไดพ้ิจารณาตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
เสนอ ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดไวแ้ละจากการ 
พิจารณากลัน่กรองคุณสมบัติของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด 
รอบคอบ คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการและกรรมการอิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือ มี
คุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้นท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด า เนิน
ธุรกิจของบริษทั มีจรรยาบรรณธุรกิจ มีวิสัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร มีความเต็มใจและ
พร้อมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และ
กฎหมายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกบัคณะกรรมการสรรหาให้เสนอต่อท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 15 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาวชุติมา บุษยโภคะ นายทกัษะ บุษยโภคะ 
นายนิติ เน่ืองจ านงค ์และ นายวศิน ด ารงสกุลวงษ ์กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

 

ทั้งน้ีประวติักรรมการและกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทัอินเตอร์
ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจ าทะเบียนและ
บริษทั/กิจการอื่น ๆ ปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 



 
 
 
 
 

6 
 

  

    

Interhides Public Company Limited 
Tel :  662-028-9728-37 Fax : 662-028-9738-39 
Website : www.interhides.com 

678 Soi T.J.C., Sukhumvit Road,  Bangpoomai,  
Muang, Samutprakarn, 10280 Thailand 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563 ซ่ึงไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียง
ไดก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัและ
บริษทัย่อย รวมทั้งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท 
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2563 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 

2563 (ปีที่เสนอ) 2562 
ค่าตอบแทน 
(บาทต่อเดือน) 

สิทธิและ
ผลประโยชน ์

ค่าตอบแทน 
(บาทต่อเดือน) 

สิทธิและ
ผลประโยชน ์

ประธานกรรมการบริษทั 40,000 ไม่มี 40,000 ไม่มี 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

45,000 ไม่มี 45,000 ไม่มี 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 ไม่มี 40,000 ไม่มี 
กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั 25,000 ไม่มี 25,000 ไม่มี 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนท่ี
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่ในระดบัเดียวกนักับ
ค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงิน 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2563 เท่ากบัปี 2562 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลง
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังต่อไป 
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การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีก าหนดค่าสอบบญัชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชีประจ าปี   2563 ของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ 
ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ ความเป็นอิสระ และอตัรา
ค่าสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม  จึงเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือเห็นชอบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัส าหรับปี 
2563 

    
1. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตกุ์ล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3844 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
 

2. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
 

3. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7792 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  

 
(รายละเอียดประวติัของผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 4) 

 
คนใดคนหน่ึงของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบ
บัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ประจ าปี 2563 จ านวน 2,344,000 บาท ทั้งน้ี ค่า
สอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถา้หากมี ซ่ึงบริษทัจะจ่ายตามจริง 
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี ้
หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ (*) ยกเลิกการตรวจสอบ BOI 
 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 4 คน มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
บริษทัย่อย ผุบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมถึงผุส้อบบญัชีรับ
อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผูส้อบบัญชีท่านใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษทั
มาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 

นอกจากน้ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ส านกังาน
อีวาย จ ากดั ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 กบับริษทัย่อยของบริษทัอีกดว้ย 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการงบการเงินสามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน
เรียบร้อยตามก าหนดเวลาทุกประการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นว่าผูถื้อหุ้นสมควร
อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 

 
1. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตกุ์ล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3844 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
 

2. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
 

3. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7792 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

ค่าสอบบัญชี 2563 (ปีที่เสนอ) 2562 2561 

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

รวม 2,344,000 2,444,000 2,323,000 
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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การเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,344,000 บาทต่อปี ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-
Audit Fee) ถา้หากมี ซ่ึงบริษทัจะจ่ายตามจริง 
 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 8  พจิารณาแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:   เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีนโยบายจะขยายธุรกิจเพ่ิมเติม คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษทัฯ 
โดยเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ อีก 3 ขอ้ เป็น ขอ้ท่ี 55-57 
 

ขอ้ 55. ประกอบกิจการผลิต ว่าจา้งผลิต รับจา้งผลิต และจ าหน่าย อาหารส าเร็จรูปส าหรับสัตว์
เล้ียง เช่น สุนัข แมว นก ปลา ฯลฯ จ าหน่าย ยาบ ารุง ยารักษาและป้องกนัโรคในสัตวด์งักล่าว
ขา้งตน้ รวมถึงการจ าหน่ายผลิตผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิตสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ขอ้ 56. การขายส่งอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง ส าเร็จรูป ขนมส าหรับสัตวเ์ล้ียง การขายส่งผลิตภณัฑ์
อาหารอ่ืน ๆ อุปกรณ์ส าหรับสัตวเ์ล้ียงและอาหารส าหรับสัตวเ์ล้ียง เช่น กุง้ ปลา และจ าพวกสัตว์
เล้ียง เช่น สุนขั แมว 
 

ขอ้ 57. ประกอบกิจการซ้ือ จ าหน่าย น าเขา้และส่งออก ซ่ึงอาหารสัตว ์ขนมส าหรับสัตวเ์ล้ียง ยา
บ ารุง ยารักษาและป้องกนัโรค ในคนหรือสัตว ์ตลอดจนเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
วสัดุและของใชส้ิ้นเปลืองต่าง ท่ีใชใ้นโรงงาน และในทางเกษตรทุกประเภท 
 

และแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์อง
บริษทัฯ โดยให้ใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ มีจ านวน 57 ขอ้ 
 

นอกจากน้ีให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:      พิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาและอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติม   

หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ของบริษทั อีก 3 ขอ้ เป็นขอ้ท่ี 55-57 

การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในส่ีของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมา

ประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

 




