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27 เมษายน 2558 
 
เร่ือง มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 10 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ตามท่ีบริษทัอินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 
2558 เวลา 13:30 น. ณ หอ้ง Meeting Room 1104 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  62 ถนนรัชดาภิเษก 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  นั้น บริษทัฯ ขอแจง้มติของท่ีประชุมดงักล่าว มาเพื่อทราบดงัน้ี 

 
1. รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 9 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557  

ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย (Approve) 353,388,920 100 
ไม่เห็นดว้ย (Disapprove) 0 0 
งดออกเสียง (Abstain) 0 0 
บตัรเสีย (Voided Ballot) 0 0 
รวม 353,388,920 100 

 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

2. รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 
 

3. อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 353,389,092 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0  0  
รวม 353,389,092 100 

 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



2 
 

4. อนุมติัจดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฏหมายและการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 
4.1 เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั ทุนส ารองตามกฏหมายของบริษทัฯ เท่ากบั 42,000,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรสะสมเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฏหมายเพ่ิมเติม 
 
4.2 จ่ายเงินปันผลประจ าปี ในอตัราหุน้ละ  0.45  บาท  (ส่ีสิบห้าสตางค)์  โดยบริษทัไดจ่้ ายเงินปันผลระหว ่างกาล
ไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค)์   เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายให้แก่ผูถื้อ
หุน้คร้ังน้ี ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจาก 

 
 1) เงินปันผลจ านวน  0.11731   บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลในอตัราร้อยละ 20 ผูไ้ด้รับเงินปันผล ได้สิทธิขอเครดิตภาษีในอตัรา ร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร  
 
2) เงินปันผลจ านวน 0.07491 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม
การลงทุน (BOI)  ซ่ึงผูถื้อหุ้นบุคคลธรรมดา ไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พ่ือเสียภาษีและไม่ไดรั้บสิทธิเครดิต
ภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวแิห่งประมวลรัษฎากร 
 
3) เงินปันผลจ านวน 0.05778 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย คือ 
บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ ท่ีเป็นก าไรท่ีไม่ผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีใน
การค านวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47ทวแิห่งประมวลรัษฎากร 
 
โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 
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ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 353,390,546 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0  0  
รวม 353,390,546 100 

 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

5. อนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ในคร้ังน้ีมีกรรมการซ่ึงออกตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ 
1. นายอวยชยั  มติธนวรุิฬห์   
2. นายวบูิลย ์  สิทธาพร 
3. นายพรรณพ  ชะระไสย ์
 
นายพรรณพ ชะระไสย ์และนายวิบูลย ์สิทธาพร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ไม่ประสงค์ท่ีเสนอช่ือของตนเพ่ือเลือกตั้ง
กลบัเขา้รับต าแหน่งอีก ส่วนนายอวยชยั มติธรวิรุฬห์ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าประสงค์ท่ีจะเขา้เลือกตั้งเพ่ือกลบัเขา้รับ
ต าแหน่งอีกคร้ัง 
 
คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในช่วงท่ีผา่นมาแลว้ ไดเ้สนอช่ือบุคคลดงัต่อไปน้ีเพ่ือเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทัฯดงัน้ี 
1. นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 
2. นาย ช. นนัท ์ เพช็ญไพศิษฎ ์
 
ท่ีประชุมรับรองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระดงัน้ี 
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5.1 แต่งตั้งนายอวยชยั มติธนวิรุฬห์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดา้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 351,770,548 99.5247 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 1,679,999 0.4753 

รวม 353,450,547 100 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
5.2 แต่งตั้ง นายสมยศ อคัคไพบูลย ์แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 353,009,348 99.8752 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 430,000 0.1217 

บตัรเสีย 11,199 0.0032 

รวม 353,450,547 100 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
5.3 แต่งตั้ง นายช.นนัท์ เพช็ญไพศิษฏ์ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 353,009,348 99.8752 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 430,000 0.1217 

บตัรเสีย 11,199 0.0032 

รวม 353,450,547 100 
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
6. อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ส าหรับปี 2558  ดงัน้ี 

 
6.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  

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

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

 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 353,456,047 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 353,456,047 100 

 
ของจ านวนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
7. อนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 

2558  ดงัน้ี  
 

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

 
บุคคลทั้ง 3 ของส านกังานดงักล่าว เป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ส านักงาน อี
วาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั แทนได ้และเห็นสมควรให้เสนอ
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ค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 1,568,000 บาท เท่ากบั
ปีท่ีผา่นมา  
 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 353,456,047 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 353,456,047 100 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

8. อนุมติัการเพ่ิมเติมวตัถุประสงคใ์นบริคณห์สนธิของบริษทัฯ  
 
8.1 ประกอบกิจการซ้ือขายวสัดุหรือของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้ น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก แปรสภาพ คดั 

คดัแยก หรือใชก้รรมวธีิทางอุตสาหกรรมเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑใ์หม่ 
8.2 ประกอบธุรกิจให้บริการจัดเก็บ และขนส่งของเสียจากชุมชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม นิติบุคคลและองคก์รของรัฐต่างๆ 
 
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มผู้ีถือหุ้นที ่ คะแนนเสียง 

 
จ ำนวน(เสียง) คดิเป็นร้อยละ(%) 

เห็นดว้ย 353,524,046 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 353,524,046 100 

 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 
                                                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                                                 (นางสาวชุติมา บุษยโภคะ) 
                                                        รองกรรมการผูจ้ดัการ 


