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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2559 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่ 
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559  เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ หอ้งบอร์ดรูม 2 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยู่
เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
เร่ิมการประชุม  
 
 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 

1. นายธีระ              วภูิชนิน              ประธานกรรมการบริษทั และ กรรมการอิสระ 
2. นายองอาจ          ด ารงสกลุวงษ ์       รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสมชาติ         ลิมปานุภาพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
4. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
5. นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายอวยชยั        มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา 
7. นายทกัษะ         บุษยโภคะ กรรมการ 
8. นายนิติ              เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ 
 

กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
 

1.  นายสมยศ         อคัคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวศิน   ด ารงสกลุวงษ ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป 
2. นายฉตัรชยั เลิศในสตัย ์ ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน 
3. นายยทุธ  ศกัด์ิเดชยนต ์ ท่ีปรึกษาดา้นกฏหมาย 
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ผูด้  าเนินรายการ ช้ีแจงในรายละเอียดเก่ียวกบัขอ้บงัคบับริษทัฯ ในการประชุมผูถื้อหุ้นเร่ืององคป์ระชุมและการ
ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 

หรือไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดรวมกนั และตอ้งมีหุ้น นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

2. เร่ืองการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 หุน้หน่ึงหุน้ มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง 

2.2 ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมา 

2.3 ส าหรับการลงคะแนนเสียง ประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียง

ในแต่ละวาระหลงัจากท่ีไดมี้การน าเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในท่ีประชุมแลว้  มติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ใหใ้ชค้ะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

ในกรณีปกติใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย

ให้นบัหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง 
ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมตามท่ีประธานเสนอเพ่ือ
พิจารณา โดยเลือกลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงลายมือช่ือ ลงใน
บตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้ณ จุดลงทะเบียน ทั้งน้ี ไม่อนุญาตใหมี้การแยกการออกเสียงลงคะแนน 

4. วธีิการนบัคะแนน  
ประธานในท่ีประชุมจะขอให้ผูถื้อหุ้นเฉพาะท่ีลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือข้ึนเพ่ือให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัท่ีประจ าอยูบ่ริเวณดา้นซา้ยและดา้นขวาเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เพ่ือน ามาสรุปผลการ
ลงคะแนนและเสนอให้ประธานในท่ีประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมรับทราบต่อไป โดยบริษทัจะไม่เก็บบตัรท่ีลง
มติเห็นดว้ย ทั้งน้ีการนบัคะแนนของบริษทัจะใชว้ธีิการหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระ
นั้นๆ ทั้งน้ีในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บมอบฉันทะ
แสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 
มติของท่ีประชุมในแต่ละวาระใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมาก ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ส าหรับผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนหน้าจอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบเป็นวาระๆ และหลงัจากจบการ
ประชุมแลว้ ขอใหผู้ถื้อหุ้นทุกท่านลงช่ือในบตัรลงคะแนนทุกใบ และน าส่งบตัรลงคะแนนทั้งหมดให้กบัเจา้หนา้ท่ีบริเวณ
ทางออกของหอ้งประชุม 
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ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีดีในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัจดทะเบียน ประธานฯ เชิญผูเ้ขา้ร่วมประชุมจ านวน 1 คน 
ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดอาสา ประธานฯ จึงเสนอให้นายฉัตรชยั เลิศในสัตย ์ท่ี
ปรึกษาดา้นการเงินของบริษทั รับอาสาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

ส าหรับวาระการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจ าปี 2559 น้ี จึงมีทั้งหมด  6  วาระ และเพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบญัญติั บริษทั มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 104 ซ่ึงก าหนดไวว้า่ ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ซ่ึง นายธีระ  วภูิชนิน เป็นประธานกรรมการ จึงเป็นผูท้  าหน้าท่ีประธานท่ีประชุมในวนัน้ี 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผุถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผุถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ 
ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 73 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 65 ราย รวมผูถื้อหุน้จ านวน 
138 ราย ถือหุน้รวมกนัทั้งส้ิน 324,642,510 หุน้ คิดเป็นรอยละ 77.30 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที ่11 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2559 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 25
เมษายน 2559 และไดน้ าส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14  วนั นบัแต่วนั
ประชุม และต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาตามกฏหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบน
เวบ็ไซด์ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ โดยมีส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามท่ีไดส่้งให้แก่ผุถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชุม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 25 

เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ ดว้ยค าแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   324,642,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที ่2  พจิารณาการจดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล 
 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัฯเป็นผู ้
มีอ  านาจอนุมติัในการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู ้
ถือหุน้ และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วน
หน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน 

 
คณะกรรมการเห็นสมควรดงัต่อไปน้ี:- 
 
1. บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต ่า ครบถว้นแลว้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัจึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 
 

2. ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 บริษทัฯมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีจ านวน 107,690,000 ลา้นบาท จึงเสนอจ่ายปัน
ผลระหวา่งกาลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม ดงัน้ี:- 
- จ่ายปันผลจ่ายเป็นหุ้นสามญัของบริษทัในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.16666667 บาท 
- จ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01851852 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมาย

ก าหนด 
- รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ีในอัตราหุ้นละ 0.18518519 หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลท่ีจ านวน 

77,777,545 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.22 ของก าไรสุทธิซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทัฯ 
 

3. ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามมาตร 47 แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 
- เงินปันผลจ านวน 0.01851852 บาท จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผล ไดสิ้ทธิขอเครดิตภาษีในอตัรา ร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 
ทว ิของประมวลรัษฎากร 

- เงินปันผลจ านวน 0.16666667 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลรับจาก
บริษทัยอ่ย คือ บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ ท่ีเป็นก าไรท่ีไม่ผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุ้น
ไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 
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4. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 และให้รวบรวม
รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 กนัยายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 

 
ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทจากงบการเงนิ 

  ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2559  

(ณ. 30 มิถุนายน) 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ (โดยมีเง่ือนไข) 
ก าไรสุทธิ (บาท) 185,341,870.00 205,637,397.00 107,690,000.00 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.44 0.48 0.22 
  เงินปันผลระหวา่งกาลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.20 0.15  
  เงินปันผลระหวา่งกาลส่วนทีจ่ายเป็น 
  หุน้สามญั  (บาทต่อหุน้) 

- - 0.18518519 

  เงินปันผลส่วนท่ีจ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุน้) 0.25 0.10  
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ินต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.45 0.25 0.18518519 

สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ (%) 101.97% 51.06% 72.22% 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
มีค าถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและลงออกเสียงคะแนนในวาระน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล 
ตามท่ีเสนอ ดว้ยค าแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย   324,642,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
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วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

 

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯมีความประสงคท่ี์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนของบริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) ในจ านวนไม่เกิน 104,999,695 หน่วย เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราการจดัสรรท่ี 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 โดยบริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 27 กนัยายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ IHL-W1 (Record Date) และ วนัท่ี 28 กันยายน 2559 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) ทั้งน้ี ในการค านวณสิทธิท่ีจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ของผูถื้อหุน้แต่ละรายนั้น หากเกิด
เศษจากการค านวณตามอตัราการจดัสรรดงักล่าวขา้งตน้ ในปัดเศษนั้นท้ิง 
 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัไดจ้ านวน 1 หุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัรา
การใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิ
และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (IHL-W1) ส าหรับ
ราคาการใชสิ้ทธิอยู่ท่ี 3.50 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับราคาใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ ตามท่ีระบุไวใ้น
ขอ้ก าหนดสิทธิฯ ทั้ งน้ี ใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 มีอายุ 3 ปี โดยมีการก าหนดการใช้สิทธิได้ทุกๆ 6 เดือน ส าหรับ
รายละเอียดส าคญัๆอ่ืนๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ไดมี้การสรุปในสาระส าคญัของใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ไวใ้น
เอกสารแนบตามท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผุถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
 

ในการคร้ังน้ี บริษทัฯ ไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
(Record Date) ในวนัท่ี 27 กนัยายน 2559 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 28 
กนัยายน 2559 และก าหนดจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 

 

ประธานฯ ขอใหผู้จ้ดัการทัว่ไปแจง้โครงการในอนาคตของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทราบ 
นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์ผูจ้ดัการทัว่ไปรายงานวา่ ปัจจุบนัธุรกิจของบริษทั แยกเป็น 3 สดัส่วนดว้ยกนั:- 
- บริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจเก่ียวกบัยานตย์น เฟอร์นิเจอร์ และการรับจา้งผลิตให้กบั

ต่างประเทศ 
- บริษทั อินเตอร์ซีท จ ากดั ด าเนินธุรกิจเยบ็เบาะรถยนต ์พวงมาลยั และร้องเทา้เซฟต้ี 
- บริษทั อินเตอร์กรีน จ ากดั ด าเนินธุรกิจประเภทผลิตและจ าหน่ายเคมีโปรตีน 

 

บริษทัฯ ไดด้ าเนินการสร้างโรงงานท่ี 8 และ 9 ซ่ึงไดด้ าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแลว้ และปัจจุบันมีการ
ก่อสร้างโรงงานท่ี 10 พ้ืนท่ีกวา่ 35 ไร่ เพ่ือรองรับค าสัง่ซ้ือของลูกคา้ท่ีจะมีการเพ่ิมข้ึนจาก 6 ลา้นตวัต่อปี เป็น 12 ลา้นตวัต่อ
ปีในปี 2561 โดยใชเ้งินลงทุน 133 ลา้นบาท ส าหรับธุรกิจเคมีโปรตีนท่ีผลิตท่ีโรงงานท่ี 9 ปัจจุบนัไดเ้ร่ิมมีการผลิตและจดั
จ าหน่าย คาดวา่จะรับรู้รายไดใ้นไตรมาส 4  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯยงัมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ิมเติมเพ่ือให้สินคา้ผ่าน
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การรับรองจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย) ส าหรับปี 2560-2561 บริษทัคาดวา่จะก่อสร้างโรงงานใหม่ท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน GMP HACCP ส าหรับผลิตอาหาร ซ่ึงคาดการวา่จะลงทุน 220 ลา้นบาท และจะท าการก่อสร้างใน
พ้ืนท่ีโรงงานท่ี 10 เช่นเดียวกนั 

 

นายฉตัรชยั เลิศในสตัย ์ ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน แจง้เพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมวา่หลงัจากท่ีบริษทัฯลงทุนแลว้ บริษทัฯ
คาดการวา่อตัราการเติบโตจะเพ่ิมข้ึนโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มธรุกิจดงัต่อไปน้ี  

- กลุ่มธุรกิจยานยนตค์าดวา่จะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 6% ในปี 2560  และ 1% ในปี 2561  
- กลุ่มธุรกิจรับจา้งผลิตท่ีคาดวา่จะมีการเพ่ิมก าลงัการผลิตในปีหนา้จึงคาดการวา่จะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ 

127% ในปี 2560 และ 29% ในปี 2561 ทั้งน้ีในกรณีท่ีค าสัง่ซ้ือเพ่ิมข้ึนอีกในปี 2562 บริษทัฯอาจจ าเป็นท่ี
จะตอ้งลงทุนเพ่ิมในการสร้างโรงงาน  

- กลุ่มเคมีโปรตีน ในปี 2560 คาดวา่จะเพ่ิมข้ึน 18% และปี 2561 จะเพ่ิมข้ึน 40% ซ่ึงในปี 2562 จะเพ่ิมข้ึน 
283%  เน่ืองจากโรงงานผลิตแบบผงด าเนินการเสร็จ 
 

โดยภาพรวมในปี 2560 จะมียอดขายเพ่ิมข้ึน 28% และ 12% ในปี 2561 และปี 2562 เพ่ิมข้ึน 20% ส าหรับ
ประมาณการก าไรขั้นตน้ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะแยกออกเป็น 17% ส าหรับกลุ่มธุรกิจยานยนต์ 40% ส าหรับกลุ่มธุรกิจ
รับจา้งผลิต และ 50% ส าหรับกลุ่มเคมีภณัฑโ์ปรตีน ทั้งน้ีก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนเป็น 60% หลงัจากโรงงานผลิตแบบผงก่อสร้าง
เสร็จในปี 2562 ส าหรับก าไรสุทธิของบริษทัจะมีอตัราเพ่ิมข้ึนทุกปี จาก 9% ในปี 2559 เป็น 17% ในปี 2562 โดยสรุปยอด
การลงทุนของบริษทัฯ 353 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น 133 ลา้นบาทส าหรับธุรกิจรับจา้งผลิต และ 220 ลา้นบาทส าหรับ บริษทั 
อินเตอร์กรีน จ ากดั ในเบ้ืองตน้หากไม่มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิบริษทัฯจะตอ้งด าเนินการกูก้ับสถาบันการเงินซ่ึง
ดอกเบ้ียอยูท่ี่ประมาณ 4% ต่อปี  

 

ทั้งน้ีจุดคุม้ทุนของโครงการน้ีอยูท่ี่ 4 ปี โดยมีอตัราผลตอบแทนภายในท่ี 18% และอตัราหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุน้จะ
มีการปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองจาก 1.3% ในปี 2559 เป็น 0.56% ในปี 2562 
 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่  
 

ผูถื้อหุน้ (นายเมธี อนัอดิเรกกลุ ) เสนอวา่: 
ในวาระท่ี 2 และ วาระท่ี 3 บริษทัฯน่าจะมีการเพ่ิม Warrant เพียงอยา่งเดียวเน่ืองจากในวาระท่ี 2 บริษทัฯ จะไม่มีเงินสดเขา้
บริษทัฯเลย และในการกลบักนัยงัตอ้งมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนอีก ดว้ยความหวงัดีอยากจะใหป้ระหยดัตน้ทุนทุกอยา่ง และน าเงิน
ส่วนน้ีมาบริหารเพ่ือสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัฯ 
 

ประธานกรรมการ (นายธีระ วภูิชนิน) ตอบวา่: 
ทางบริษทัฯขอขอบคุณในค าเสนอแนะและจะขอรับไวพ้ิจารณา 
 

ผูถื้อหุน้ (นายอนุ วอ่งสารกิจ) สอบถามวา่: 
อยากสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัธุรกิจโปรตีนของบริษทัฯ วา่มีโอกาสอยา่งไรบา้ง เพราะดูแลว้จะเป็นความหวงั
ของบริษทัฯ และมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยแค่ไหน และไม่ทราบวา่คู่แข่งของบริษทัฯ มีใครบา้ง 
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กรรมการผูจ้ดัการ (คุณองอาจ ด ารงสกลุวงษ)์ ตอบ: 
เดิมทีวตัถุดิบตวัน้ีจะตอ้งจา้งก าจดั ซ่ึงหลงัจากมีการทดลองเทคโนโลยีตวัน้ีท าให้เราสามารถน าวตัถุดิบมาสกดัเพ่ือน ามา
เป็นเคมีภณัฑไ์ด ้ซ่ึงปัจจุบนัก็ไดด้ าเนินการผลิตส าเร็จแลว้และเร่ิมจ าหน่ายแลว้ อีกทั้งยงัสามารถลดตน้ทุนของบริษทัฯได้
อีกดว้ย และสามารถพฒันาคุณภาพหนงัของบริษทัฯใหดี้ข้ึนอีกดว้ย และปัจจุบนับริษทัฯท าการวจิยัพฒันาเพ่ิมเติมในการน า
กากของสดมาสกดัเป็นยา และอาหารเสริม เพื่อท่ีจะพฒันาสินคา้ให้เป็น Pure Protein จะเห็นไดว้่าทุกวนัน้ีทุกคนบริโภค
โปรตีน ไม่วา่จะมาจากพืช หรือเน้ือสตัว ์ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การส่งไปทดสอบคุณสมบติัของผลิตภณัฑ ์เบ้ืองตน้บริษทัฯคาดวา่
สามารถรับประทานได ้แต่อยูร่ะหวา่งการวเิคราะห์เชิงลึกวา่รับประทานแลว้สามารถส่งเสริมส่วนไหนบา้ง ในประเทศไทย
มีผูผ้ลิตคอลลาเจนแต่คิดวา่เป็นเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนั แต่เทคโนโลยีคลา้ยกนัจะอยูท่ี่ประเทศญ่ีปุ่น บริษทัฯคาดการว่า
วตัถุดิบของบริษทัฯน่าจะมีคุณภาพมากกวา่คอลลาเจน เพราะวา่ผลทดสอบเบ้ืองตน้วตัถุดิบมีสายพนัธ์ุสั้นและมีโมเลกุลท่ี
เลก็มากสามารถซึมซบัเขา้ในร่างกายไดเ้ป็นอยา่งดี จึงคาดวา่ตลาดน่าจะตอบรับเป็นอยา่งดี 
 

เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมีค าถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง
คะแนนในวาระน้ี 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน

ของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯตามสดัส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ตามท่ีเสนอ ดว้ยค าแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   324,642,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
  
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 419,998,782 บาท 

โดยการตดัหุ้นทีย่งัไม่ออกจ าหน่าย 294 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์
สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  

ประธานฯ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ บริษทัฯ มีแผนท่ีจะออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ให้แก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ ดงัท่ีกล่าวในวาระท่ี 3 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ซ่ึงจะกล่าวต่อไปใน วาระท่ี 5 เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) บริษทัฯ จะเพ่ิม
ทุนจากจ านวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพ่ิมข้ึนเม่ือหุน้ทั้งหมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดรั้บช าระเงินค่าหุ้น
ครบถว้นแลว้ เวน้แต่หุ้นท่ีเหลือนั้นจะเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามหุ้นกูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ดงันั้น เพื่อให้บริษทัฯ สามารถเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
และเพื่อปฏิบติัตามบทบญัญติัในมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติม) บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 419,998,782 บาท 
โดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย 294 หุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดย
ให้ใชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 
 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  จ านวน 419,998,782 บาท  (ส่ีร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนแปดพนั
เจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น 419,998,782 หุน้    (ส่ีร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนแปดพนั
เจ็ดร้อยแปดสิบสองหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท   (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั  จ านวน 419,998,782 หุน้  (ส่ีร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนแปดพนั
เจ็ดร้อยแปดสิบสองหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้    ( - ) 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
มีค าถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 419,999,076 บาท เป็นจ านวน 

419,998,782 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ออกจ าหน่าย 294 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   324,642,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัใิห้เพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 419,998,782 บาท เป็น 594,998,274 บาท โดยออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ านวน 174,999,492 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และใบส าคัญแสดง
สิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัและแก้ไขเพิม่หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าบริษทัฯมีการจ่ายหุ้นปันผลและออกจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากจ านวน 419,998,782 บาท เป็นจ านวน 594,998,274 บาทโดยการ
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 174,999,492 บาท มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผลและการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 และอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  จ านวน 594,998,274 บาท    (หา้ร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนแปดพนั
สองร้อยเจ็ดสิบส่ีบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 594,998,274  หุน้     (หา้ร้อยเกา้สิบส่ีลา้นเกา้แสนเกา้หม่ืนแปดพนั
สองร้อยเจ็ดสิบส่ีหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท  (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเป็น 

 หุน้สามญั  จ านวน 594,998,274 หุน้   (ห้าร้อยเก้าสิบส่ีล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนแปด
พนัสองร้อยเจ็ดสิบส่ีหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ -  หุน้   ( - ) 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
มีค าถาม ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 419,998,782 บาท เป็น 
594,998,274 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 174,999,492 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00  บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น
ปันผล และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและแกไ้ขเพ่ิมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย   324,642,510 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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หมายเหตุ: มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามญั 

 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯมีการจ่ายหุ้นปันผลพร้อมออกและจดัสรรใบแสดงสิทธิ IHL-W1 ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จึงขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้บริษทัฯ
จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัจ านวนไม่เกิน 174,999,492  หุ้น มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือรองรับการจ่าย
หุน้ปันผลและการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ IHL-W1 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
มีค าถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย   324,642,510 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น
ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และใหข้อ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 
 ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.30 นาฬิกา 
 
 
 
                                (นายธีระ วภูิชนิน)  
                                                   ประธานท่ีประชุม 


