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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่10 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่ 
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558  เวลา 13.30 นาฬิกา  ณ หอ้งประชุม  1104  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  62 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 
เร่ิมการประชุม  
 
 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระ              วภูิชนิน              ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. นายองอาจ          ด ารงสกลุวงษ ์       รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายพรรณพ        ชะระไสย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน  

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายวบูิลย ์          สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายสมชาติ         ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการอิสระ 
6. นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายอวยชยั        มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
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. นางสาวพิมรา เมฆเสรีวฒันา ผูจ้ดัการส่วนการเงินและบญัชี 

 

สิง่ทีส่่งมาดว้ย 1 
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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 109  ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้267,444,296 หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 63.68 ของจ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 จึงขอเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
หมายเหตุ จ านวนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจ านวนคะแนนเม่ือเปิดประชุม เน่ืองจากมีผูอ้อกจากท่ี
ประชุมและมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเร่ิมประชุม 
 

ประธานกล่าวขอบคุณนายพรรณพ ชะระไสยแ์ละนายวบูิลย ์ สิทธาพร กรรมการและกรรมการอิสระท่ีลาออกจาก
ต าแหน่ง ท่ีสละเวลาทุ่มเทบริหารจดัการบริษทัฯในดา้นการตรวจสอบภายในและดา้นอ่ืนๆตลอดมา 

 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที ่9 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2557 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน  
2557 โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย   353,388,920 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 2557 
ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 ตามเอกสาร

แนบของการประชุมดงักล่าว และใหท่ี้ประชุมสอบถามขอ้สงสยั 
 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

เพื่อทราบจึงมิไดมี้การลงมติ 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
2557 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบัญชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบ
ทานและใหค้วามเห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ 
บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ ากดั) ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ และเห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย   353,389,092 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 2557 
 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 2557 
 ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่าหนังสือเชิญประชุมมีขอ้ผิดพลาดบางประการในส่วนของวาระน้ี แต่ไดแ้กไ้ขและ
แจกจ่ายใหแ้ก่ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมทั้งหมดแลว้ก่อนเขา้ประชุม 
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ในปี 2557 บริษทัมีก าไรสุทธิ 204.43 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 

 
 2557 2556 2555 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จ านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) - - 5 : 1 
มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.4500 0.3000 0.1722 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.4500 0.3000 0.3722 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิ 102% 86% 72% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินก าไรไวเ้พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ิน 
42,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติม 

2. จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ในอตัราหุน้ละ  0.45 บาท (ส่ีสิบหา้สตางค)์ โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2557  คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (ยีสิ่บหา้สตางค)์ คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปีจ านวนทั้งส้ิน 
188,999,453.28 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของก าไรสุทธิเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ี เป็นดงัน้ี 

ล ำดบัที่ ก ำไรสุทธจิำก เงนิปนัผลตอ่หุน้(บำท) หกัภำษ ีณ ทีจ่ำ่ย เครดติภำษี

1 Non BOI 0.11731 20%

2 BOI 0.07491 X 0%

3 เงนิปันผล - ISC 0.05778 0%

0.25000

 
1. เงินปันผลจ านวน  0.11731   บาทต่อหุน้  จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในอตัราร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผล ไดสิ้ทธิขอเครดิตภาษีในอตัรา ร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทว ิของประมวลรัษฎากร 

2. เงินปันผลจ านวน 0.07491 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรของก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บส่งเสริม

การลงทุน (BOI) ซ่ึงผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดา ไม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดเ้พ่ือเสียภาษีและไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการ

ค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 
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3. เงินปันผลจ านวน 0.05778 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย คือ 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ ท่ีเป็นก าไรท่ีไม่ผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการ

ค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 

 
 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย     353,390,546 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 และกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี 
มีกรรมการบริษทั ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน โดยไดแ้นบรายละเอียดประวติักรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ 

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

 
ทั้งน้ีไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพ่ิมเติม 

   
                 นายพรรณพ ชะระไสย ์และนายวิบูลย ์สิทธาพร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ไม่ประสงค์ท่ีเสนอช่ือของตนเพ่ือเลือกตั้ง
กลบัเขา้รับต าแหน่งอีก  
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คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้จึงเห็นควรเสนอช่ือบุคคล
ดงัต่อไปน้ีเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
1. นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 
2. นาย ช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฎ ์
 
 ส่วนนายอวยชยั  มติธนวรุิฬห์ คณะกรรมการสรรหาไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไดด้ ารง

ต าแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯมาทั้งส้ิน 9 ปีหรือ 3 วาระ ซ่ึงเห็นวา่เป็นผูมี้ประการณ์สมควรเลือกตั้งกลบัเขา้เป็นกรรมการ
ของบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งทั้ง 3 ท่านเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีวา่ง  

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 

  
ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 
  นายอวยชยั  มติธนวรุิฬห์   

เห็นดว้ย   351,770,548 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.5247 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง             0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย       1,679,999 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.4753 

 

นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 
เห็นดว้ย   353,009,348 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8752 
ไม่เห็นดว้ย                0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง         430,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.1217   

 บตัรเสีย           11,199 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0032 
 

นาย ช. นนัท ์  เพช็ญไพศิษฎ ์
เห็นดว้ย   353,009,348 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8752 
ไม่เห็นดว้ย                 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง         430,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1217 
บตัรเสีย           11,199 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0032 
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วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2558 
 ประธานฯรายงานให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 ได้
ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี  

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

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

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนตน์ั้น คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้ง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2558 เท่ากบัปี 2557 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 

 
ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   353,456,047 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 2558 

ประธานฯไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั (เดิมช่ือ ส านกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จ ากดั)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแตปี่ 2547 – 2557 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 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน 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  

ผูส้อบบัญชีทั้งสามท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 
บุคคลทั้ง 3 ของส านกังานดงักล่าว เป็นผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั แทนได ้และเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี
ประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 1,568,000 บาท ตามท่ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอ ดงัน้ี โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 2558 2557 2556 2555 

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

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 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 จ ากดั) 2558 2557 2556 2555 

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

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 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 

 
ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าทางส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แจ้งขอข้ึนค่าตรวจสอบบัญชีจากปีก่อน ซ่ึงค่า

ตรวจสอบบญัชีไดใ้ชอ้ตัราเดิมมาเป็นระยะเวลาสามปีแลว้ จึงเห็นสมควรใหข้ึ้นค่าตรวจสอบบญัชีตามจ านวนท่ีเสนอมา 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ผูต้รวจสอบบญัชีทั้งสามท่านเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ใน
ดา้นการตรวจสอบบญัชีเป็นอยา่งดีและค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน มีความเหมาะและเป็นไปตามราคาตลาด
ทัว่ๆไป 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

เห็นดว้ย   353,456,047 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง            0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ประธานฯไดร้ายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ บริษทัฯมีความประสงคจ์ะประกอบกิจการเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 
1.ประกอบกิจการซ้ือขายวสัดุหรือของเสียอุตสาหกรรมท่ีไม่ใชแ้ลว้ น ากลบัมาใชป้ระโยชน์อีก แปรสภาพ คดั คดั

แยก หรือใชก้รรมวธีิทางอุตสาหกรรมเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงผลิตภณัฑใ์หม่ 
2. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดเก็บ และขนส่งของเสียจากชุมชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม นิติบุคคลและองคก์รของรัฐต่างๆ 
 

 จึงเสนอใหเ้พ่ิมเติมวตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจดงักล่าว.ในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม่ โดยมีผูส้อบถามประธาน
เก่ียวกบักิจการท่ีขอแกไ้ขเพ่ิมเติมดงัต่อไปน้ี 

 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา) ถาม: 

วตัถุประสงคท่ี์แกไ้ขเพ่ิมเติม บริษทัฯสามารถประกอบการไดภ้ายในปีน้ีหรือไม่ และมีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใด 
และความสามารถในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ดังกล่าว ถา้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ บริษทัฯสามารถด าเนินการไดถึ้ง 50  
เปอร์เซ็นตแ์ลว้หรือไม่ 

 
กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์) ตอบ: 

โครงการน้ีสามารถท าไดภ้ายในปีน้ี และบริษทัฯมีความพร้อมในระดบัหน่ึง ปัจจุบนัไดด้ าเนินการโดยประมาณ 50 
เปอร์เซ็นตแ์ลว้ 
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นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์ กรรมการผูจ้ ัดการบริษทัฯได้อธิบายความจ าเป็นและเหตุผลในการประกอบกิจการ
เพ่ิมเติมวา่  เน่ืองจากวตัถุดิบในการประกอบกิจการน้ีเป็นขยะอุตสาหกรรมของบริษทัฯ ซ่ึงปกติบริษทัฯจะตอ้งเสียค่าขนยา้ย
เพื่อน าเอาขยะไปก าจดั  แต่กิจการน้ีไดน้ าของเสียกลบัมาผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อเป็นประโยชน์และสร้างก าไรใหบ้ริษทัฯ 
โดยกลุ่มผูป้ระกอบการในสมาคมฟอกหนงัสมุทรปราการทั้งหมดก็ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย  รวมถึงทางสมาคมฟอกหนงัไทย
โดยนายกสมาคมก็ยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมและใหค้วามร่วมมือดว้ย เน่ืองจากเห็นวา่มีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการฟอกหนงัโดยส่วน
ใหญ่ 

 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา) ถาม: 

สองโครงการน้ีสามารถถึงจุดคุม้ทุนไดภ้ายในก่ีปี  
 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์) ตอบ: 
ตามภาพการค านวณคาดวา่จะสามารถถึงจุดคุม้ทุนภายในประมาณ 3-5 ปี แต่ส่ิงท่ีไดรั้บตลอดระยะเวลาท่ีด าเนิน

โครงการ คือ การท่ีบริษทัฯไม่ตอ้งไปเสียค่าขนและก าจดัขยะอุตสาหกรรม 
 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา) ถาม: 
กิจการดงักล่าวไดด้ าเนินการภายในพ้ืนท่ีบริษทัหรือไม่ ตอ้งเช่าท่ีดินของบุคคลอ่ืนหรือไม่ และใชเ้งินลงทุนเท่าไร? 
 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์) ตอบ: 
กิจการกระท าภายในบริษทัฯเอง โดยท่ีใชเ้งินลงทุนประมาณ 80 ลา้น 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน ท่ี

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตาม พรบ. บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 31 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย   353,524,046 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 
บตัรเสีย                         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

 
วาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  

ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้จะเสนอเร่ืองอ่ืนใดหรือไม่ 
  

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
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ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 
 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา ถาม: 
 ในปี 2558 บริษทัฯมองการเติบโตของธุรกิจบริษทัเป็นยงัไงและปีท่ีแลว้บริษทัฯไดแ้จง้วา่ไดศึ้กษาเร่ืองรองเทา้เซฟต้ี 
โครงการน้ีด าเนินการไปแลว้หรือยงั 
 
กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ์) ตอบ: 
 ในเร่ืองของร้องเทา้เซฟต้ี ปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยูแ่ละสามารถหาลูกคา้ไดใ้นระดบัหน่ึง และยงัมีการ
ส่งตวัอยา่งไปต่างประเทศดว้ย อีกทั้งทางเราอยูร่ะหวา่งการด าเนินการขอ มอก. เน่ืองจากวา่บางบริษทัใหญ่ๆ ก าหนดวา่จะตอ้ง
ไดรั้บรองมาตรฐาน มอก.  
 ส่วนในปี 58 ภาคธุรกิจของยานยนต ์อยา่งท่ีทราบวา่คงจะไม่ไดห้วือหวา เหมือนปีก่อนๆท่ีผ่านมา แต่ในไตรมาส 3 
และ 4 ของบริษทัฯก็คาดการวา่ยงัคงสามารถรักษามาตรฐานไดอ้ยู ่เน่ืองจากวา่ธุรกิจเรานัน่ไม่ไดมี้เพียงเฉพาะเบาะรถยนตเ์ท่า
นั่น และขอให้ผูถื้อหุ้นเช่ือว่าธุรกิจของบริษทัฯ ยงัคงด าเนินการในระดบัดีอย่างต่อเน่ือง ธุรกิจเราไม่มีถอย บุคลลากรของ
บริษทัฯมีความสามารถเพียงพอท่ีจะรักษาระดบัการครองตลาดไดอ้ยู ่เราเช่ือวา่การเติบโตเรายงัอยูใ่นสองมิติไดอ้ยู ่
 
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนไทย (นางสาวสุภัทสร แซ่สิม ) ถาม: 

ทางบริษทัฯยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอรัปชัน่ อยากทราบวา่บริษทัฯมีนโยบายอยูแ่ลว้หรือไม่ มีแนวปฏิบติั
ในการเขา้ร่วมโครงการแลว้หรือไม่อยา่งไร  
 
ประธานกรรมการบริษัทฯ (นายธีระ วภูิชนิน)  ตอบ: 

บริษทัฯไดมี้นโยบายในเร่ืองน้ีอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ไดข้อ้สรุปวา่จะเขา้ร่วมโครงการเม่ือไรและอยา่งไร? 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
 ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และปิดประชุมเม่ือเวลา 14.30 นาฬิกา 
 
 
 
 
                                (นายธีระ วภูิชนิน)  
                                                   ประธานกรรมการ 


