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วนัที�  22 มีนาคม 2555 
  

เรื�อง ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปีครั�งที� 7 ในวนัองัคารที� 24  เมษายน 2555 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
  
สิ�งที�ส่งมาด้วย 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั$ งที� 6 เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2554 
2. รายงานประจาํปี 2554 (CD) 
3. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�ออกตามวาระและเสนอแต่งตั$งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
6. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม 
7. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระที�บริษทักาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. แผนที�สถานที�ประชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีครั$ งที� 7 ในวนัองัคาร

ที� 24 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. (ลงทะเบียนไดต้ั$งแต่เวลา 14:00 น.)  ณ หอ้ง Meeting Room 3 ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติM  60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย Q) เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี$   
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั$ งที� 6 เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2554 

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งครบถว้นตรงตามมติที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้ 
คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั$ งที� 6 เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2554 

 
2. รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2554 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของ บริษทัฯ ในรอบปีที�ผ่านมา ปรากฎในเอกสารรายงาน
ประจาํปี 2554 ที�ไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือ บอกกล่าวนดัประชุมแลว้นั$น ไดจ้ดัทาํขึ$นโดยถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนดของ
สาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯรอบปี  2554  ให้ที�ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้รับทราบ  

 
3. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสาํหรับรอบบญัชีสิ$นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  ซึ�งกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั ตอ้งจดัทาํงบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิ$นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัที�ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีแลว้(รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี) เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี เพื�อพิจารณาอนุมติั   
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ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติั งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ  สาํหรับ
ระยะเวลาบญัชีสิ$นสุด ณ วนัที�  31 ธนัวาคม 2554 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 
4. พิจารณาการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 
WX ของกาํไรสุทธิประจาํปี เวน้แต่กรณีที�จะมีโครงการลงทุนอื�น ในปี 2554 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 130,011,632 บาท และตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที� WY และตามมาตรา ZZQ แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไร
สุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ [ ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองนี$จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ ZX ของทุนจดทะเบียน  
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที�เป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีที�ผา่นมาดงันี$  

 2551 2552 2553 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จาํนวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) - - - 
มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุน้ (บาท) - 0.70 0.65 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาท) - 0.70 0.65 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกาํไรสุทธิ - 194% 71% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดาํเนินการดงัต่อไปนี$  

 Z.  บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายตามเกณฑข์ั$นตํ�า ตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งและตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้จึง
 ไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ�มเติมอีก 

 2. จ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 เพิ�มเติมจากที�ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท 
เมื�อวนัที� 9 กนัยายน 2554 ดงันี$  

 (1)  จ่ายเป็นหุน้สามญัของบริษทัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในกรณีที�มีเศษหุน้ 
บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.16666667 บาท 

 (2)  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.01851852 บาท เพื�อรองรับการหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกาํหนด 
  

รวมเป็นการจ่ายปันผลครั$ งนี$ ในอตัราหุน้ละ 0.18518519 บาท และคิดเป็นการจ่ายปันผลทั$งปีจาํนวน  100,555,556 บาท 
หรือ X.33518519 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.34 ของกาํไรสุทธิ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 
โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที� 8 พฤษภาคม 2555 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที� 9 พฤษภาคม 2555 
และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 24 พฤษภาคม 2555 
 
ผูถื้อหุน้ซึ�งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในอตัราร้อยละ 30 ไดเ้ตม็จาํนวนตาม
มาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
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5. พิจารณาอนุมติัให้เพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัและแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ W ให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจด
ทะเบียน 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : จากการที�บริษทั ไดมี้มติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้ รายละเอียดตามวาระที� 4 บริษทั
จะตอ้งออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ เพื�อรองรับการจ่ายปันผลดงักล่าว จึงเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจาํปี 2555 เพื�อพิจารณาอนุมติัใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนบริษทัจากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 350,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และใหแ้กไ้ขหนงัสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหเ้พิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 
300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 50,000,000 หุน้ มูลค่า ที�ตราไว้
หุน้ละ 1 บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล และใหแ้กไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริษทั เป็นดงันี$  
 

 ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท  (สามร้อยหา้สิบลา้นบาทถว้น) 
  แบ่งออกเป็น 350,000,000 หุน้  (สามร้อยหา้สิบลา้นหุน้) 
  มูลค่าหุน้ละ     1 บาท (หนึ�งบาท) 
  โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 350,000,000 หุน้  (สามร้อยหา้สิบลา้นหุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  -     หุน้      
 
6. พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : จากการที�บริษทัไดมี้มติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ตามวาระที� W บริษทั
จะตอ้งจดัสรรหุน้สามญัรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 50,000,000 หุน้
เพื�อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 
7. พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 3) 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา aZ และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที� 17 และ 18 กาํหนดให้
กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในอตัรา Z ใน Y ของกรรมการทั$งหมด 
และกรรมการซึ�งออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธิM ไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้ ซึ�งในการประชุมครั$ งนี$  มีกรรมการบริษทัฯ 
ที�ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน Y ท่าน โดยไดแ้นบรายละเอียดประวติักรรมการทั$ง Y ท่าน คือ 

Z. นางวลัลภา ทวนนวรัตน์ 
b. นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์ 
Y. นายวบูิลย ์สิทธาพร 

ทั$งนี$ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื�อรับการพิจารณาเลือกตั$งเป็นกรรมการ 
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ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้น
คุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที�ผา่นมาแลว้เห็นวา่ นาง
วลัลภา ทวนนวรัตน์  นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์ และ นายวบูิลย ์สิทธาพร เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั$งกลบัเขา้เป็น
กรรมการของบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั$งกรรมการดงักล่าวที�ออกตามวาระกลบั
เขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ�ง  

 
8. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ สาํหรับปี 2555 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2554 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั$ งที� 6 เมื�อวนัที� 7 เมษายน 2554 ไดก้าํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทน
แก่คณะกรรมการดงันี$   

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั    :   ประธานกรรมการเดือนละ 40,000 บาท และกรรมการเดือนละ 25,000 บาท 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,000 บาท และกรรมการ
ตรวจสอบเดือนละ 15,000 บาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี b554 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉลี�ยของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตน์ั$น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนที�คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉลี�ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ดงันั$นคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหค้งเงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาํปี 2555 เท่ากบัปี 2554 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปลี�ยนแปลงจากที�
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีครั$ งต่อไป 

 
9. พิจารณาแต่งตั$งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2555 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทั สาํนกังานเอินสท ์แอนด ์ยงั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั$งแต่ปี 2547 – 2554 โดยบริษทัมี
ผูส้อบบญัชีดงันี$  

นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ปี 2547 – 2549 รวม 3 ปี 
นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์ ปี 2550 – 2553 รวม 4 ปี 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ปี 2554 รวม 1 ปี 

 ผูส้อบบญัชีทั$งสามท่าน ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี อนุมติัแต่งตั$ ง ผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั คือ นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ทะเบียนเลขที� 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์  เอื$ออนนัตก์ุล 
ทะเบียนเลขที� 3844 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ทะเบียนเลขที� 4579 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2555 ซึ� ง
บุคคลทั$ง 3 ของสาํนกังานดงักล่าว เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที�ไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณี
ที�ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอื�นของ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั แทนได ้และเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบตรวจสอบบญัชีประจาํปี 
2555 จาํนวนไม่เกิน 1,180,000 บาท ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี$  
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การพจิารณาค่าสอบบัญชี 
ค่าสอบบญัชีประจาํปี      ปี 2555    ปี 2554        
ค่าตรวจสอบงบประจาํปี     680,000   680,000 
ค่าสอบทานงบ  3 ไตรมาส      420,000   420,000 
ค่าตรวจสอบ BOI        80,000                - 

   รวม                  1,180,000                         1,100,000 
 

10. พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้มี) 
 
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที� ดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื�อเขา้

ร่วมประชุม ณ สถานที�ประชุมในวนัดงักล่าวไดต้ั$งแต่เวลา 14:00 - 15:00 น. หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และ
ประสงคจ์ะมอบใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมแทน โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะซึ�งไดแ้นบมาพร้อมนี$  (สิ�งที�ส่งมาดว้ย 5) หรือตามแบบพิมพ์
ที�กระทรวงพาณิชยก์าํหนด และขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไปยงับริษทัฯ อยา่งนอ้ยก่อนวนัประชุม 1 วนัทาํการ เพื�อ
ความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้โดยจ่าหนา้ซองถึง  

 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน)  
Qaj ซอยที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ตาํบลบางปูใหม่ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ ZXbjX  
โทร:  +66 2 323 - 2754 ถึง 5, + 66 2 709 - 5512 ถึง 4 
โทรสาร: +66 2 709 – 5516 

  
(ท่านสามารถดูรายละเอียดของเอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมไดจ้ากสิ�งที�ส่งมาดว้ย 7) 

 
อนึ�ง บริษทัฯ มีมติกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2555 ในวนัที� 15 มีนาคม 2555 

และรวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ใน
วนัที� 16 มีนาคม 2555   

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
         
 

 (นายธีระ วภูิชนิน)  
  ประธานกรรมการ  

 


