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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี คร้ังที ่9 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่  
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557  เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชุม 4 ศนูยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิติ 60 ถนน
รัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 
เร่ิมการประชุม  
 
 ผูด้าํเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายธีระ              วภิชูนิน              ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. นายองอาจ          ดาํรงสกลุวงษ ์       รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายพรรณพ        ชะระไสย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน  

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายวบิูลย ์          สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายสมชาติ        ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการอิสระ 
6. นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายอวยชยั        มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
8. นายทกัษะ         บุษยโภคะ กรรมการ 
9. นายนิติ              เน่ืองจาํนงค ์ กรรมการ 
 

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
 

1. นางสาววธู ขยนัการนาว ี หุน้ส่วน  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. นางสาวรัชฏาพร พิมพส์ราญ   ผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 
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ผูด้าํเนินรายการ ช้ีแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแต่ละระเบียบวาระดงัน้ี 
 กาํหนดใหหุ้้นหน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง

หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด สาํหรับวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตอ้งมีเสียงเห็นดว้ยอยา่งนอ้ยสองในสาม และ
วาระเพิ่มทุนและแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ ตอ้งมีเสียงเห็นดว้ยอย่างน้อยสามในส่ี จึงจะถือว่าท่ีประชุมให้
ความเห็นชอบ 

 การนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  และ/หรืองดออก
เสียง โดยถา้วาระใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กใ็หย้กมือข้ึน เจา้หนา้ท่ีจะไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว และ
จากนั้นจะนาํคะแนนเสียงของผูท่ี้ยกมือดงักล่าวหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ  ยกเวน้วาระท่ี 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมจาํนวนกรรมการและ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ ทางบริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ โดยจะขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ย งดออกเสียง และเห็นดว้ยตามลาํดบั  

ทั้งน้ีขอใหท่้านผูถื้อหุน้ลงนามในบตัรลงคะแนนทุกใบ บตัรลงคะแนนท่ีไม่มีการลงนามจะถือเป็นบตัรเสีย 
 
ต่อจากนั้นผูด้าํเนินรายการไดแ้ถลงวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 419,999,076 บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญั จาํนวน 419,999,076 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้ 419,998,782 หุน้ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุม
ทั้งดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมแทนรวมจาํนวน 106  ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้337,225,008 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 80.2919 ของจาํนวนหุน้ท่ีชาํระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 จึงขอเปิดประชุมและดาํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
หมายเหตุ จาํนวนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจาํนวนคะแนนเม่ือเปิดประชุม เน่ืองจากมีผูอ้อกจากท่ี

ประชุมและมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเร่ิมประชุม 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีคร้ังที ่8 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2556 
 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 26  
เมษายน  2556 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
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เห็นดว้ย   337,279,558 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานประจําปีและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 
 
 ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2556 ตามเอกสาร
แนบของการประชุมดงักล่าว และใหท่ี้ประชุมสอบถามขอ้สงสัย 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงาน
เพ่ือทราบจึงมิไดมี้การลงมติ 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2556 
 
 ประธานฯเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบด็เสร็จสาํหรับรอบบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบ
ทานและใหค้วามเห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือ 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ และเห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย   337,422,976 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 ่4 พจิารณาการจัดสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2556 
 
 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจาํปี 2556   

ในปี 2556 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ 147,927,564 บาท และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 43 และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิประจาํปี เวน้แต่กรณีท่ีจะมีโครงการลงทุนอ่ืน โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผล
ในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 
 2553 2554 2555 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จาํนวนหุน้เดิม : หุน้ปัน
ผล) 

- 6 : 1 5 : 1 

มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.65 0.1685 0.1722 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.65 0.3352 0.3722 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกาํไรสุทธิ 71% 90% 60% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. เห็นสมควรจดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 7,000,000 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตาม

กฎหมาย 42,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 

2. จ่ายเงินปันผลประจาํปีในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท(สามสิบสตางค)์ โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้
ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้คร้ัง
น้ีในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.1297 บาท และจ่าย
จากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.0203 บาท  
 

คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปีจาํนวน 125,999,634.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของกาํไรสุทธิเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล 
 

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2557 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557  
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ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตามมาตรา 47 ทว ิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 
-  ขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 23 ในอตัราหุน้ละ 0.1297 บาท 
-  ขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.0203 บาท 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย     337,477,553 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย            0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตลิดจํานวนกรรมการ 
 

ประธานฯไดเ้สนอในท่ีประชุมวา่เน่ืองจากนายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ และนางวลัลภา ทวนนวรัตน์ ซ่ึงจะครบกาํหนด
ออกจากตาํแหน่งตามวาระในปี 2557 น้ี ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เป็นตน้ไป และ
บริษทัฯไดแ้จง้ข่าวผา่นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ไปแลว้นั้น 

 
คณะกรรมการสรรหาไดร่้วมกนัพิจารณาแลว้เห็นวา่จาํนวนกรรมการท่ีคงเหลืออยูเ่พียงพอแลว้ จึงเห็นควรลด

จาํนวนกรรมการลงจาก 11 ท่านคงเหลือ 9 ท่าน  
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย   337,482,633 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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วาระที่ 6  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
  

ประธานฯไดช้ี้แจงวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 
กาํหนดใหก้รรมการของบริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด และกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้ ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี 
มีกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 2 ท่าน โดยไดแ้นบรายละเอียดประวติักรรมการทั้ง 2 ท่าน คือ 

1. นายธีระ วิภชูนิน 
2. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 

 
ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมเติม 
 
คณะกรรมการสรรหาไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้เห็นวา่ นาย ธีระ วิภชูนิน 
และ นางสาว ชุติมา บุษยโภคะ เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการดงักล่าวท่ีออกตามวาระกลบัเขา้รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง  

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 
1. นายธีระ วิภชูนิน 

เห็นดว้ย   337,977,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9918 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง         27,600   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0081 
บตัรเสีย              0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 
2. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 

เห็นดว้ย   337,977,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9918 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง           27,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0081 
บตัรเสีย              0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 2557 
 
 ประธานฯรายงานให้ท่ีประชุมทราบว่า ในปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 ได้
กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี  
 

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

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

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556  เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนตน์ั้น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้ง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาํปี 2557 เท่ากบัปี 2556 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปีคร้ังต่อไป 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย   337,977,233 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9918 
ไม่เห็นดว้ย                     0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง           27,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0081 
บตัรเสีย            0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 
วาระที ่8  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2557 
 

ประธานฯไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมช่ือ สาํนกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จาํกดั)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2547 – 2556 โดยบริษทัมีผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
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นายศุภชยั   ปัญญาวฒัโน  ปี 2547 – 2549 รวม 3 ปี 
นางสาวทิพวลัย ์  นานานุวฒัน์  ปี 2550 – 2553 รวม 4 ปี 
นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ปี 2554 – 2556 รวม 3 ปี 
 
ผูส้อบบญัชีทั้ งสามท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2557  ดงัน้ี  
 
1. นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน   ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ  
2. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ   ทะเบียนเลขท่ี 3844 และ/หรือ 
3. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ทะเบียนเลขท่ี 4579  

 
บุคคลทั้ง 3 ของสาํนกังานดงักล่าว เป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั แทนได ้และเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี
ประจาํปี 2557 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 1,530,000 บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) 2557 2556 2555 

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

ค่าตรวจสอบงบประจาํปี 680,000 680,000 680,000 

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

รวม 1,180,000 1,180,000 1,180,000 

บริษัทย่อย (บริษัทอนิเตอร์ซีท คัฟเวอร์ จํากดั)    

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

ค่าตรวจสอบงบประจาํปี 250,000 250,000 250,000 

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

รวม 350,000 350,000 350,000 

รวมทั้งหมด 1,530,000 1,530,000 1,530,000 
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ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ่มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย   337,977,239 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9918 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง           27,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0081 
บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
 
ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือไม่ 

  
ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมดงัน้ี 

 
ผู้ถือหุ้น (คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา) ถาม: 
 รายไดห้ลกัของบริษทัฯมาจากธุรกิจเบาะรถยนต์ แต่เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ ทาํให้การจดัจาํหน่ายรถยนต์ลดลง 
บริษทัฯคาดวา่จะมีผลกระทบอยา่งไรบา้ง และมากนอ้ยแค่ไหน? 
กรรมการผู้จัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกลุวงษ์) ตอบ : 
 ก็คงมีผลกระทบบา้ง แต่โดยส่วนมากรถยนต์ท่ีประกอบในปีท่ีผ่านมาจะเป็นรถ ECO Car ซ่ึงบริษทัฯ ไม่ไดรั้บ

ดาํเนินการในส่วนน้ี แต่ในปีน้ีเราไดรั้บงานเยบ็เบาะผา้ของรถยนตเ์พ่ิมข้ึนมา ดงันั้นการลดการผลิตกจ็ะมีผลกระทบกบับริษทั

ฯ บา้ง แต่คงไม่มากนกั  

ผู้ถือหุ้น ถาม: (ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 
 ปัจจุบนัสังคมไดมี้การต่ืนตวัยา่งมากเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงในธุรกิจตลาดทุนไทยปรากฏวา่ทาง 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ IOD ไดมี้การจดัทาํโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต ข้ึนมา ไม่ทราบวา่บริษทัของเรามีความสนใจท่ีจะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการน้ีบา้งหรือไม่ค่ะ 
เพราะในมุมของนกัลงทุนจะมองวา่หากบริษทัเขา้เป็นแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ นอกจากจะเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั ต่อตลาดหุน้ไทย และต่อนกัลงทุนแลว้ ยงัเป็นประโยชน์อยา่งยิง่สาํหรับประเทศไทยดว้ย ดงันั้นจึงใคร่ขอเรียนถาม
ท่านประธานวา่สนใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นทุจริตคอรัปชัน่ กบัทาง IOD บา้งหรือไม่ ถา้หากวา่
สนใจอยูบ่า้งเหมือนกนั กข็อเรียนถามวา่ขณะน้ีเราไดมี้การเตรียมในเร่ืองของการกาํหนดนโยบายการต่อตา้นทุจริต คอรัปชัน่ 
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เตรียมแผนการกาํกบัการปฏิบติังานท่ีเป็นรูปธรรมใหก้บัพนกังานใหก้บับริษทัเอาไวบ้า้งหรือไม่อยา่งไร แต่ถา้หากยงัไม่ได้
สนใจในเร่ืองน้ี ไม่ทราบวา่อนาคตจะมีความสนใจหรือไม่  
ประธานกรรมการบริษัท (คุณธีระ วภูิชนิน) ตอบ : 
 ทางบริษทัฯรู้สึกยินท่ีดีทาง IOD และ คณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่มีความตั้งใจท่ีดี 
และบริษทัฯเขา้ใจถึงเจตนารมณ์อยา่งชดัเจน ทั้งน้ีแลว้บริษทัฯกอ็ยากท่ีจะเขา้ร่วมแต่จะตอ้งดูความพร้อมของทางบริษทัฯก่อน 
ซ่ึงคณะกรรมการไดมี้การคุยกนัอยา่งไม่เป็นทางการ ถึงแนวทางการปฏิบติั แต่วา่วนัน้ียงัไม่สามารถแจง้ทุกท่านได ้คงตอ้งขอ
เวลาพิจารณาก่อน 
ผู้ถือหุ้น (คุณพเิชฐ สัมปทานุกลุ) ถาม: 
 ไดรั้บทราบมาวา่ทางบริษทัจะมีการดาํเนินการธุรกิจรองเทา้ไม่ทราบวา่ปัจจุบนัดาํเนินการอยา่งไรบา้ง  
กรรมการผู้จัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกลุวงษ์) ตอบ : 
 ตอนน้ีเรากาํลงัดาํเนินธุรกิจในกลุ่ม Non-Auto อยูบ่า้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมใดๆท่ีใชห้นงั และส่ิงหน่ึงท่ีดูแลว้จะ
น่าจะเหมาะสมกบัเราเพราะว่าเรามีหนงัและมีเศษหนงัท่ีสามารถจะเพ่ิมมูลค่าได ้โดยวตัถุดิบน้ีสามารถนาํไปทาํเป็น Safety 
Shoe ได ้ซ่ึงเหตุท่ีเราเลือก Safety Shoe เป็นเพราะวา่มีแบบไม่เยอะ และจะเป็นแบบมาตรฐาน ซ่ึงตอนน้ีเราเร่ิมการทาํตวัอยา่ง
และกาํลงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการเร่ืองการขอการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
ผู้ถือหุ้น (คุณสมเกยีรติ สาลพีฒันา) ถาม: 

ท่ีแจง้วา่จะดาํเนินการ Safety Shoe อยากทราบวา่ปัจจุบนัไดท้าํการขายหรือยงั และเม่ือไรการดาํเนินการเร่ือง มอก. 
แลว้เสร็จและคาดการวา่จะมีรายไดใ้นสัดส่วนเท่าไร 
กรรมการผู้จัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกลุวงษ์) ตอบ: 
 เราคาดการวา่จะใชเ้วลาดาํเนินการเร่ือง มอก. ประมาณ 3-5 เดือน เน่ืองจากวา่จะตอ้งมีการผา่นเร่ืองการทดสอบใน
เร่ืองคุณภาพในหลายๆด้าน ซ่ึงปัจจุบันเราทาํเฉพาะตัวอย่างเพื่อทดลองและส่งไปตรวจสอบ ในส่วนของรายได้มีการ
ตั้งเป้าหมายอยูท่ี่หลกั 100 ลา้นบาท แต่ทั้งน้ียงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 
ผู้ถือหุ้น (คุณโสรัตน์ วณิชวรากจิ) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า : 
 ไดมี้การเขา้มาเยีย่มชมบริษทัอยูบ่่อยคร้ัง รู้สึกประทบัใจในการบริหารจดัการและแนวทางในการดาํเนินงาน   
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
 ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และปิดประชุมเม่ือเวลา 16.00 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
                                (นายธีระ วิภูชนิน)  
                                                   ประธานกรรมการ 


