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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่11 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่ 
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ หอ้งประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
เร่ิมการประชุม  
 
 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระ              วภูิชนิน              ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 
2. นายองอาจ          ด ารงสกลุวงษ ์       รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสมชาติ         ลิมปานุภาพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
5. นายสมยศ         อคัคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ 
6. นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายอวยชยั        มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา 
8. นายทกัษะ         บุษยโภคะ กรรมการ 
9. นายนิติ              เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ 
 

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี หุน้ส่วน  บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นางสาวรัชฏาพร  พิมพส์ราญ ผูจ้ดัการ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและบัญชี 
1. นายพีรเศรษฐ ์ โสภคณิสฐ ์ ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 

 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 
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ผูด้  าเนินรายการ ช้ีแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละระเบียบวาระดงัน้ี 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดรวมกนั และตอ้งมีหุน้ นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 เร่ืองการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

1.  หุน้หน่ึงหุน้ มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 
2.  ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมา 
3. ส าหรับการลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่

ละวาระหลงัจากท่ีไดมี้การน าเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในท่ีประชุมแลว้  มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ใช้
คะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

3.1  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3.2  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง 
- การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนซ่ึงกิจการทั้ งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัของบริษทัให้แก่

บุคคลอ่ืน 
- การซ้ือหรือโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 
- การตกลง  แก้ไขเปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท

ทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั
หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

-  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
-  การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
-  การออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุ้นมีประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น 

หรือหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใด ท่ีอาจกระท าไดต้ามกฎหมาย 
- การเลิกบริษทั 
-  การควบรวมกิจการบริษทั 

4.  ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
  ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมตามท่ีประธานเสนอเพ่ือ

พิจารณา โดยเลือกลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงลายมือช่ือ ลงใน
บตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ี ไม่อนุญาตใหมี้การแยกการออกเสียงลงคะแนน 
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5. วธีิการนบัคะแนน  
 ประธานในท่ีประชุมจะขอให้ผูถื้อหุ้นเฉพาะท่ีลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือให้

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีประจ าอยูบ่ริเวณดา้นซา้ยและดา้นขวาเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือน ามาสรุปผลการ
ลงคะแนนและเสนอใหป้ระธานในท่ีประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมรับทราบต่อไป โดยบริษทัจะไม่เก็บบตัรท่ีลง
มติเห็นดว้ย ทั้งน้ีการนบัคะแนนของบริษทัจะใชว้ิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
วาระนั้นๆ ทั้งน้ีในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บมอบ
ฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

 มติของท่ีประชุมในแต่ละวาระใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมาก ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
ต่อจากนั้นผูด้  าเนินรายการไดแ้ถลงวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 419,999,076 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญั จ านวน 419,999,076 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกช าระแลว้ 419,998,782 หุน้ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุม
ทั้งดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนรวมจ านวน  107 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้362,756,513 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 86.37 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 จึงขอเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
หมายเหตุ จ านวนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจ านวนคะแนนเม่ือเปิดประชุม เน่ืองจากมีผูอ้อกจากท่ี
ประชุมและมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเร่ิมประชุม 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที ่10 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 24 
เมษายน  2558 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 
ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย   362,756,513 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 ตามเอกสาร
แนบของการประชุมดงักล่าว โดยทางผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี คุณพีรเศรษฐ ์โสภคณิสฐ ์เป็นผูร้ายงานผลด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 
รายไดจ้ากการขายปี 2015 เพ่ิมข้ึนจากปี 2014  เพ่ิมข้ึน 443 ลา้นบาท คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 29.95 ซ่ึงยอดขายเพ่ิมข้ึนจาก
สินคา้หลกัดงัน้ี 
 

1. สินคา้กลุ่ม Automotive เบาะรถยนต ์เพ่ิมข้ึนจ านวนประมาณ 343 ลา้นบาท เพราะในช่วงปลายปีบริษทัไดรั้บ order 
เป็น Model ใหม่ๆจากค่ายรถต่างๆสูงข้ึน สืบเน่ืองจากการท่ีรัฐบาลประกาศอตัราภาษีสรรพสามิตใหม่ท่ีสูงข้ึนและมี
ผลบงัคบัใชใ้นปีตน้ 2016 ท าให ้ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือรถยนตใ์นช่วงปลายปีมากข้ึน 

2. สินคา้กลุ่มหนงัเฟอร์นิเจอร์ เพ่ิมข้ึนจ านวนประมาณ  100 ลา้นบาท 

ความสามารถในการหาก าไร 
ปี 2015 ลดลงจากปี 2014 สาเหตหุลกัเกิดจากราคาวตัถุดิบหลกัคือหนงัเคม็ท่ีราคาสูงข้ึน 
 
ผลตอบแทนในการด าเนินงาน 
ปี 2015  ลดลงจากปี 2014 เน่ืองจากในปี 2015 มีการลงทุนในทรัพยสิ์นคือซ้ือท่ีดินและก่อสร้างอาคารโรงงานท่ี 8,9 และ 10 
เพ่ิม จ านวนเงินประมาณ 600 ลา้นบาท ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งก่อสร้างและยงัไม่พร้อมใชง้าน  
 
สภาพคล่องทางการเงิน และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
สภาพคล่องปี 2015 ลดลงจากปี 2014 เน่ืองจากบริษทั มีการลงทุนในทรัพยสิ์นถาวร คือซ้ือท่ีดินและก่อสร้างอาคารโรงงานท่ี
8,9 และ10 เพ่ิม  ดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จึงท าใหส้ภาพคล่องลดลง แต่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานดีข้ึน คือมีวงจรเงินสดท่ีสั้นลง 
เน่ืองจากบริษทัมีการบริหารสินคา้คงเหลือไดดี้ข้ึนคือขายสินคา้ไดเ้ร็วข้ึน และเก็บหน้ีไดเ้ร็วข้ึน 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

เพื่อทราบจึงมิไดมี้การลงมติ 
 

ผู้ถือหุ้น นายเมธี อนัอดเิรกกลุ ถาม: 
 การบรรยายในท่ีน้ีค่อนขา้งเป็นแนวบัญชี ซ่ึงผมอยากทราบเก่ียวกบัภาพรวมของธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษทัฯ สามารถชนะผูแ้ข่งขนัอยา่งไรบา้ง? 
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กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์) ตอบ: 
 ปัจจุบนับริษทัฯ ก็ยงัสามารถเป็นผูน้ าทางการตลาดของบริษทัรถยนต ์หลายบริษทัรถยนตก็์ไดมี้การเพ่ิมยอดการสั่ง
กบัทางบริษทัฯ ถึงแมว้า่ยอดการประกอบรถยนตใ์นปีท่ีผา่นมาไม่ไดดี้มากนกั โดยภาพรวมบริษทัฯยงัคงสามารถเป็นผูน้ าทาง
การตลาดในธุรกิจเบาะหนงัของค่ายรถยนตญ่ี์ปุ่น และส่วนในค่ายรถยนตท์างยโุรปเราไดรั้บโอกาสแต่วา่เรายงัประเมินความ
พร้อมของบริษทัฯอยู ่ 
 
ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนไทย (คุณสุรฑิณ จุฬาโอฬาร ) ถาม: 

1. สอบถามเร่ืองการเข้าร่วมโครงการต่อต้านทุจริต CAC ของทาง IOD บริษทัฯยงัไม่ได้เขา้ร่วมโครงการน้ี 
บริษทัมีความมัน่ใจหรือมีหลกัฐานอยา่งไรวา่ บริษทัฯจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต คอรัปชัน่ 

2. จากค าอธิบายจากฝ่ายบริหารประจ าปี ท่ีวา่บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ 22.83 ล้านบาท โดยเป็น

การรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดขึ้ นแล้ว 2.0 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไม่เกิดขึ้ น 

20.82 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลของค่าเงินบาทที่อ่อนค่าจากระดับที่ 33 บาท/เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสที่ 2 และไตรมาส

ที่ 3 อยู่ที่ 36 บาท/เหรียญสหรัฐ 
 
ประธานกรรมการ (คุณธีระ วภูิชนิน) ตอบ: 
 เรามีการประชุมและเป็นนโยบายท่ีจะเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงก็อยูร่ะหวา่งการศึกษาและด าเนินการ และ
ส าหรับการขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงปกติทางบริษทัฯ จะใชร้ะบบป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนโดยธรรมชาติ
เน่ืองจากวา่เรามีทั้งการน าเขา้และการส่งออก แต่เน่ืองจากวา่ในไตรมาส 4 เรามีการน าเขา้มากกวา่การส่งออก จึงท าใหบ้ริษทัฯ
มีการซ้ือเงินตราต่างประเทศไว ้แต่อาจจะด าเนินชา้ล่าไป จึงท าใหเ้กิดการขาดทุน ทั้งน้ีบริษทัฯ จะดูเร่ืองน้ีใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2558 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบ
ทานและให้ความเห็นชอบ รวมทั้ งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และเห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
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เห็นดว้ย   362,881,853 เสียง  คิดเป็นร้อยละ        100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
 

วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2558 
 

ในปี 2558 บริษทัมีก าไรสุทธิ 205.64 ลา้นบาท และตามขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 43 และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 
บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามผลการด าเนินงานในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของ

ก าไรสุทธิประจ าปี เวน้แต่กรณีท่ีจะมีโครงการลงทุนอ่ืน โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผล
ในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 
 2556 2557 2558 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จ านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) - - - 
มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.30 0.45 0.25 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.30 0.45 0.25 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิ 86% 102% 52% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินก าไรไวเ้พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ิน 
42,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติม 
 

2. จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ในอตัราหุน้ละ  0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558  คงเหลือเงินปัน
ผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปีจ านวน
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ทั้งส้ิน 104,999,695.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ  รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ี เป็นดงัน้ี 
- เงินปันผลจ านวน  0.0485   บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในอตัราร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผล ไดสิ้ทธิขอเครดิตภาษีในอตัรา ร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทวิ ของ

ประมวลรัษฎากร 

- เงินปันผลจ านวน 0.0515 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย คือ 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ ท่ีเป็นก าไรท่ีไม่ผ่านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บสิทธิเครดิต

ภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย     362,882,863 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย            0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 

ก าหนดให้กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด และหลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยูน่านท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการซ่ึงออกตาม
วาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ 

 

1. นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์  
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 
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จากท่ีให้สิทธิผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระและบุคคล เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุม
ใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 11 ตั้งแต่วนัท่ี 1 – 30 ธันวาคม 2558โดยวิธีการเสนอผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ หรือทาง
โทรสารนัน่ ผลปรากฏไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ และช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ  

คณะกรรมการสรรหาไดร่้วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญแลว้ ตาม
รายละเอียดของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเขา้เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
อีกวาระหน่ึง จ านวน 2 ท่าน ตามรายช่ือท่ีน าเสนอ 

ส าหรับวาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั
ท่ีดี ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัยพ์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้ ง
กรรมการมีความโปร่งใส่ในการนับคะแนนมากยิ่งข้ึน จึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้หแ้ลว้ 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
  

ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 
  นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์  

เห็นดว้ย   362,882,902  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
งดออกเสียง             0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 
บตัรเสีย   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.00000 

 

นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 
เห็นดว้ย   362,882,113 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99978 
ไม่เห็นดว้ย               699  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00019 
งดออกเสียง          90 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00002  

 บตัรเสีย              0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00000 
 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 
 ประธานฯรายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 ได้
ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี  
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 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
 ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
 กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
 กรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 15,000 บาท 
 

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนตน์ั้น คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้คง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2559 เท่ากบัปี 2558 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   362,882,902  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย               0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2559 

ประธานฯไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ฯ ตั้งแต่ปี 2547 – 2558 โดยบริษทัมีผูส้อบบญัชีดงัน้ี 

 
นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ปี 2547 - 2549 รวม 3 ปี 
นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์  ปี 2550 - 2553 รวม 4 ปี 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ปี 2554 - 2557 รวม 4 ปี 
นางสาววธู ขยนัการนาวี   ปี 2558            รวม 1 ปี 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2559  ดงัน้ี  

 
1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 
2. นางสาว วธู ขยนัการนาว ี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี  5423 และ/หรือ 
3. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3844  

 
ผูส้อบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 

บุคคลทั้ง 3 เป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตให้สามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ได ้โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนของ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แทนได ้และเห็นสมควรให้อนุมติัค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 ของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 1,618,000บาท ตามท่ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอ ดงัน้ี 

หน่วย : บาท 

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 2559 2558 2557 2556 

ค่าสอบทานงบ  3 ไตรมาส 438,000 438,000 420,000 420,000 

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 700,000 700,000 680,000 680,000 

ค่าตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 80,000 80,000 80,000 80,000 

รวม 1,218,000 1,218,000 1,180,000 1,180,000 

บริษัทย่อย (บริษัทอนิเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั)     

ค่าสอบทานงบ  3 ไตรมาส 50,000 50,000 50,000 50,000 

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 300,000 250,000 250,000 250,000 

ค่าตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 400,000 350,000 350,000 350,000 

รวมทั้งหมด 1,618,000 1,568,000 1,530,000 1,530,000 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ผูต้รวจสอบบญัชีทั้งสามท่านเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน

ดา้นการตรวจสอบบญัชีเป็นอยา่งดีและค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน มีความเหมาะและเป็นไปตามราคาตลาด
ทัว่ๆไป 
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ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   362,882,902 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง            0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
บตัรเสีย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือไม่ 

 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา ถาม: 
 ผูบ้ริหารมองธุรกิจในปี 2559 จะมีการเติบโตหรือไม่ บริษทัย่อยท าธุรกิจอะไร และโครงการก าจัดของเสียจาก
อุตสาหกรรมไม่ทราบวา่ด าเนินการถึงไหน และมีการรับรู้รายไดห้รือยงั 
 
กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์) ตอบ: 
 ในปี 2559 ผลด าเนินการคาดวา่จะดีข้ึนกวา่ปีท่ีผ่านมาโดยประมาณ 10% เน่ืองจากในกรณีท่ีค่ายรถยนต ์มียอดขาย
ไม่ค่อยเป็นท่ีน่าพอใจ ก็จะน าเสนอโปรโมชัน่เปล่ียนจากเบาะผา้เป็นเบาะหนัง ซ่ึงเราก็จะไดผ้ลประโยชน์จากโปรโมชัน่น้ี 
และส าหรับบริษทัอินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทัอินเตอร์ไฮค ์จ ากดั (มหาชน) ไดท้ าธุรกิจเก่ียวกบั
การเยบ็เบาะรถยนต ์ซ่ึงโดยปกติทางบริษทัฯ จะผลิตหนงัและขายเป็นช้ินๆ จึงไดมี้การแบ่งส่วนงานเยบ็ให้กบัทางบริษทัยอ่ย 
และมากไปกวา่นั้นบริษทัยอ่ยยงัไดรั้บสิทธิ BOI อีกดว้ย และในส่วนเร่ืองกากอุตสาหกรรมท่ีบริษทัฯ มีการลงทุนประมาณ 
120 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการติดตั้งเคร่ืองจกัรซ่ึงคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในมิถุนายน ทั้งน้ีแลว้ในช่วงปีท่ีผา่นมาบริษทั
ฯไดมี้การผลิตตวัอยา่งในจาก R&D Plant เพ่ือท่ีจะน าเสนอไปยงัลูกคา้ ผลตอบรับอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ โดยมีการคาดการวา่
จะเร่ิมรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 4 
 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา ถาม: 

ท่ีมีการช้ีแจงวา่วงการรถยนตน่์าจะมีการกระตุน้โดยการแถมเบาะหนงั ไม่ทราบวา่โครงการน้ีเรามีส่วนรวมหรือมี
การกระตุน้ไปกบัทางบริษทัรถยนตห์รือเปล่า เพ่ือใหท้างธุรกิจเราไดเ้ติบโตหรือเปล่า 
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678  SOI T.J.C.  SUKHUMVIT RD.,  BANGPOOMAI,  MUANG,  SAMUTPRAKARN, 10280 THAILAND 
Tel : 0-2323-2754-5 , 0-2709-5512-4 , 0-2709-6288-9 , 0-2710-6244-5 
Fax : 0-2323-2749 , 0-2709-5516 , 0-2710-6246                           www.interhides.com 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์) ตอบ: 
 เร่ืองโปรโมชัน่การแถมเบาะหนัง ไม่ได้เป็นความคิดจากทางบริษทัฯแต่อย่างใด แต่เป็นส่ิงท่ีการตลาดของค่าย
รถยนตเ์ป็นผูน้ าเสนอ ซ่ึงจะเห็นไดว้า่เม่ือก่อนรถกระบะจะมีเฉพาะเบาะผา้หรือเบาะ PVC แต่ปัจจุบนัรถกระบะ 4 ประตู จะ
เป็นเบาะหนงับา้งแลว้ ซ่ึงธุรกิจจะค่อยๆเติบโตข้ึน ทางการตลาดของค่ายรถยนตจ์ะรู้วา่การปรับเปล่ียนเบาะผา้เป็นเบาะหนงั
จะมีนยัส าคญัต่อการตดัสินใจของผูซ้ื้อ จึงนิยมใชเ้พื่อกระตุน้ยอดขาย 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
 ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และปิดประชุมเม่ือเวลา 15.00 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
                                (นายธีระ วภูิชนิน)  
                                                   ประธานท่ีประชุม 


