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วนัท่ี  9 มีนาคม 2558 

  
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 10 ในวนัศุกร์ท่ี 24  เมษายน 2558 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
 

1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 
2. รายงานประจาํปี 2557 (CD) 
3. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 
4. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
7. เอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุม 
8. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีบริษทักาํหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
9. คาํนิยาม “กรรมการอิสระ” 
10. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีคร้ังท่ี 10 ใน

วนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2558 เวลา 13:30 น. (ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 12:30 น.)  ณ ห้องประชุม  1104  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย  62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งครบถว้นตรงตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้แลว้ คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 9  เม่ือวนัท่ี  25 เมษายน 2557 

 
2. รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : รายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของ บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา ปรากฏในเอกสารรายงาน
ประจาํปี 2557 ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือ บอกกล่าวนดัประชุมแลว้นั้น ไดจ้ดัทาํข้ึนโดยถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  



 

2 
 

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 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯรอบปี  2557  ให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ  

 
3. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั  ซ่ึงกาํหนดให้คณะกรรมการบริษทั ตอ้ง
จดัทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี) เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจาํปี 
เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
สาํหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 
4. พิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในแต่ละปีตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่ตํ่ากวา่
ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิประจาํปี เวน้แต่กรณีท่ีจะมีโครงการลงทุนอ่ืน  
ในปี 2557 บริษทัมีประมาณการกาํไรสุทธิ 204.43 ลา้นบาท และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 43 และตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
 

 2554 2555 2556 
อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จาํนวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) 6 : 1 5 : 1 - 
มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.1685 0.1722 0.30 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.3352 0.3722 0.30 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกาํไรสุทธิ 90% 60% 85% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินกาํไรไวเ้พ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ิน 
42,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรเพ่ือเป็นทุนสาํรอง
ตามกฏหมายเพ่ิมเติม 

2. จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ เพ่ิมเติมจากท่ีไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.20บาท (ยีสิ่บสตางค)์ ซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557  



 

3 
 

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 

โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2558 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตามมาตรา 47 ทว ิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 
 
-  ขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 

 
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 
กาํหนดใหก้รรมการของบริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในอตัรา 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้ ซ่ึงในการ
ประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน คือ 
 

1. นายอวยชยั มติธนวรุิฬห์   
2. นายวบิูลย ์สิทธาพร 
3. นายพรรณพ   ชะระไสย ์

 
ทั้งน้ีนายพรรณพ ชะระไสย ์ และ นายวบิูลย ์ สิทธาพร แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ไม่ประสงคท่ี์จะรับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการต่อไป  
 
คณะกรรมการสรรหา ไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ ทั้งคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ มีมติเห็นสมควรเสนอช่ือนายอวยชยั มติธนวรุิฬห์ 
ท่ีออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณากลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง และไดเ้สนอ
รายช่ือ นายสมยศ อคัคไพบูลย ์และนาย ช. นนัท ์เพช็ญไพศิษฎ ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งท่ีวา่ง 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกเน่ืองจากครบ
วาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง และอนุมติัแต่งตั้งนายสมยศ อคัคไพบูลย ์และ  
นาย ช. นนัท ์เพช็ญไพศิษฎ ์เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ แทนตาํแหน่งท่ีวา่งลง 
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6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ สาํหรับปี 2558 
ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล : ในปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ไดก้าํหนดจาํนวนเงิน
ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี  
 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั :  
ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 
 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการ
เฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตน์ั้น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้งเงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาํปี 2558 เท่ากบัปี 2557 จนกวา่จะมีการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังต่อไป 
 

7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2558 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2547 – 2557 โดยบริษทัมี
ผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ปี 2547 – 2549 รวม 3 ปี 
นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์ ปี 2550 – 2553 รวม 4 ปี 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ปี 2554 – 2557 รวม 4 ปี 
 

ผูส้อบบญัชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ในปี 2558 บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั ไดเ้สนอเปล่ียนแปลงรายช่ือผูส้อบ
บัญชี ตามรายละเอียดด้านล่าง คณะกรรมการตรวจสอบ  พิจารณาแล้วเห็นว่า ผูส้อบบัญชีทั้ งสามท่านนั้ น  ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึง
เห็นสมควรเสนอให้อนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย ประจาํปี 2558  ดงัน้ี  



 

5 
 

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 

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

 
บุคคลทั้ ง 3 เป็นผูต้รวจสอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตให้สามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ได ้โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จะจดัหาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตอ่ืนของ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั แทนได ้และเห็นสมควรใหอ้นุมติัค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจาํปี 
2558 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 1,568,000 บาท ตามท่ีบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เสนอ ดงัน้ี  
 
                       หน่วย : บาท 

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) 2558 2557 2556 2555 

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

ค่าตรวจสอบงบประจาํปี 700,000 680,000 680,000 680,000 

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

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

บริษัทย่อย (บริษัทอนิเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จํากดั)     

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

ค่าตรวจสอบงบประจาํปี 250,000 250,000 250,000 250,000 

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

รวม 350,000 350,000 350,000 350,000 

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

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น อนุมัติแต่งตั้ ง ผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2558  และเห็นสมควรใหเ้สนอค่าตอบแทน
การตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จาํนวนไม่เกิน 1,568,000 บาท ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
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8.  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านสามารถ
ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุมในวนัดงักล่าวไดต้ั้งแต่เวลา 12:30 - 13:30 น. หากท่านไม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และประสงคจ์ะมอบใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โปรดใชห้นงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดแ้นบมาพร้อม
น้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) หรือตามแบบพิมพท่ี์กระทรวงพาณิชยก์าํหนด และขอความร่วมมือโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะไป
ยงับริษทัฯ อยา่งนอ้ยก่อนวนัประชุม 1 วนัทาํการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้
โดยจ่าหนา้ซองถึง  

 
เลขานุการบริษทั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน)  
678 ซอยที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ตาํบลบางปูใหม่ 
อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
โทร:  +66 2 323 - 2754 ถึง 5, + 66 2 709 - 5512 ถึง 4 
โทรสาร: +66 2 709 – 5516 

  
(ท่านสามารถดูรายละเอียดของเอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมไดจ้ากส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) 

 
อน่ึง บริษทัฯ มีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีคร้ังท่ี 10 ในวนัท่ี 12 

มีนาคม 2557 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2557   

 
ขอแสดงความนบัถือ  

 
         
 

 (นายธีระ วภิชูนิน)  
  ประธานกรรมการ  

 


