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วนัที่ 25 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 14 
เรียน  ท่านผูถ้ือหุน้ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดน ามาแสดงในวนัประชุม) 
2. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร้ังที ่13 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 
3. ขอ้มูลรายงานประจ าปี 2561 (CD-ROM) 
4. ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบัเขา้ด  ารงต าแหน่งและประวติัโดยสังเขปของ

กรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งใหม่ 
5. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีที่ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 
6. หนงัสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ือหุน้ และนิยามกรรมการอิสระ 
8. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน เอกสารที่ตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

และวิธีการนบัคะแนน และขั้นตอนการเขา้ประชุม 
9. ขอ้บงัคบัของบริษทั เฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถ้ือหุน้ 
10. แผนทีส่ถานที่ประชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหเ้รียกประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 14 ใน

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น.) ณ ห้องเพทายเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/1 ซอยเนียนอุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) เพื่อ
พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 13 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัไดจ้ัดส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นคร้ังท่ี 13 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 24 เมษายน 
2561 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ 
ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14 วนั
นบัแต่วนัประชุม ตามที่กฎหมายก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทั 
(www.interhides.com) เม่ือวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 เพื่อใหผู้ถ้ือหุน้ไดรั้บทราบรายงานการประชุม
และสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ดคดัคา้นหรือ
ขอแกไ้ขแต่อยา่งใด (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้คร้ังท่ี 13 เม่ือวนัที่ 24 เมษายน 2561 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2561 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ของบริษทัแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับทราบ โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั คณะกรรมการก าหนดให้มี
การจัดท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดปีบญัชีของบริษทัเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือ
หุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษทัส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามที่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 ไดผ้่าน
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมติัโดย
คณะกรรมการบริษทั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน                 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย ์ 3,394 3,324 
หน้ีสิน 1,764 1,721 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,390 2,131 
รายไดร้วม 2,405 2,301 
ก าไรส าหรับปี 293 329 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน     (บาท / หุน้) 0.54 0.61 
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โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผู ้ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไรสะสม และการ
จ่ายเงินปันผล 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที่ 43 และพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535
มาตรา 116 ซ่ึงก  าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองในอัตรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ40 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ี ใน
ปี 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีก  าไรส าหรับปี (ก  าไรสุทธิ) ตามงบการเงินจ านวน 293 ลา้นบาท 
รวมทั้งก  าไรสะสมส าหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นได ้ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการ
จ่ายเงินปันผลที่เป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผ่านมาดงัน้ี 

 
 2561 2560 2559 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จ านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) 0.00 0.00 0.16666667 
มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.50 0.50 0.16851852 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.50 0.50 0.34 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิ 92.59 86.21 85.94 

 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมติัการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
และก าไรสะสม และการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
- ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯ มีการจัดสรรเงินก าไรไวเ้พื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

รวมทั้งส้ิน 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้ง
จดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม 

- จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และก าไรสะสมใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ ในอตัราหุ้น
ละ 0.50 บาท หรือเทียบเท่า 276.76 ลา้นบาท โดยที่บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ใน
อตัราหุ้นละ 0.20 บาท เม่ือวนัที่ 12 กนัยายน 2561 คงเหลือจ่ายในงวดน้ีในอตัราหุ้นละ 0.30 
บาท หรือเทียบเท่า 166.06 ลา้นบาท  ก  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุน้ที่มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที่ 8 
พฤษภาคม 2562  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 22  พฤษภาคม 2562 

- ผูถ้ือหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตาม
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร 

 



 

4 

 

 
การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 17 และ 18 
ก  าหนดให้กรรมการของบริษัทต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
ประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และหลงัจากสองปีแรกใหก้รรมการท่ีอยูน่านท่ีสุด
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการซ่ึงออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีก
ได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีจ านวน 2 ท่าน คือ 

 
 

1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์  ประธานกรรมการ 
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 

ในทางกฎหมายกรรมการดังกล่ าว มีสิทธิกลับเข้าด  ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระห น่ึ ง
คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย หรือกรรมการที่ถูกพิจารณาจะไม่ร่วมการ
พิจารณา และงดออกเสียง) ไดพ้ิจารณาคุณสมบติัการเป็นกรรมการที่ไดก้  าหนดไวใ้นกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั นโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารที่ก  าหนดไวใ้นนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการของบริษทัและคุณสมบติัของกรรมการที่ตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจาก
ทกัษะที่จ  าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการแลว้มีความเห็นว่ากรรมการทั้ ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติ
ครบถว้นตามท่ีกล่าวขา้งตน้ รวมทั้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจน
เข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีผลงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ด  ารงต าแหน่ง  
เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าว กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหน่ึง (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการดงักล่าวท่ีออกตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ในปี 2561 ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี 13 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้ก  าหนดจ านวนเงิน

ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี 
 

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

ประธานกรรมการบริษทั 40,000 40,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 45,000 45,000 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 40,000 

กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั 25,000 25,000 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:   จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่ในระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉลี่ย
ของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดังนั้ น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงิน ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการประจ าปี 2562 เท่ากบัปี 2561 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุม
สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุ้น
และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2562 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  คณะกรรมการตรวจสอบได้ด  าเนินการคัดเลือกผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2562 ตามกระบวนการที่
ก  าหนด และไดเ้สนอไดค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 
เน่ืองจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดท้  าการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย
ตั้ งแต่ ปี   2547 สามารถให้ค  าแนะน า ท่ีเ ป็นประโยชน์ ต่อบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้ งไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั นอกจากน้ี ยงัเป็นบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับทั้งในประเทศและระดบัสากล และมีทีมงานท่ีมี
มาตรฐานและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้ งน้ี โดย
ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั  

1. นางสาววธู ขยนัการนาวี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  5423 และ/หรือ 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี 2558 - 2561) 
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2. นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

 

(รายละเอียดประวติัของผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ เห็นสมควรเสนอ
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนใน
การสอบบญัชี ประจ าปี 2562 จ  านวน 2,544,000 บาท เท่ากบัปี 2561 ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวยงั
ไม่รวมค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็อื่นๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ 
 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังน้ี 

หน่วย : บาท 

 
หมายเหตุ: ค่าตรวจสอบบริษทัอินเตอร์กรีน จ ากดั เร่ิมตั้งแต่ไตรมาส 3/2559 เป็นตน้ไป 
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ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นว่าที่ประชุมผูถ้ือหุ้น
สมควรอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 
1. นางสาว วธู ขยนัการนาวี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่  5423 และ/หรือ 
2. นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนนัตก์ุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่3844 และ/หรือ 
3. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 
ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ให้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จัดหา
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 2,544,000 บาทต่อปี ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ของ
ผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่ารถ ฯลฯ 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯและแก้ไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3.(วัตถุประสงค์) 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เน่ืองดว้ยบริษทัฯ มีความประสงค์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar 
Rooftop) จ าเป็นตอ้งยืน่ขออนุญาตการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง แต่
เน่ืองจากตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯในขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์บริษทัฯ ไม่มีวตัถุประสงค์
เกี่ยวกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามระเบียบการไฟฟ้า
นครหลวงว่าดว้ย ขอ้ก  าหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 2558 จึงขอเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ
ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยเพิ่มอีก 1 ขอ้ เป็นขอ้ที่ 54  

                                                  ขอ้ 54 ประกอบกิจการผลิต/จ าหน่าย กระแสไฟฟ้า จากเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ 

ความเห็นคณะกรรมการ:      พจิารณาแลว้เห็นควรน าเสนอที่ประชุมประชุมผูถ้ือหุน้ใหพ้ิจารณาและอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม   
หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ของบริษทั อีก 1 ขอ้ เป็นขอ้ที่ 54 

การลงมติ: วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของผูถ้ือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดก้  าหนดรายช่ือผูถ้ือหุ้นที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น(Record date)ประจ าปีคร้ังท่ี 14 ใน

วนัที ่13 มีนาคม 2562  
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นโปรดเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 14 ตามวนั เวลา และสถานที่
ดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาตามส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ย 6 ซ่ึงผูถ้ือหุน้สามารถเลือกมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทั ดงัรายช่ือและรายละเอียดส่ิงที่ส่งมาดว้ย 7 และ
น ามามอบต่อกรรมการหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายก่อนการประชุม ทั้งน้ี สามารถดูรายละเอียดของวิธีการมอบ
ฉันทะไดต้ามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
 

 
โดยมติของคณะกรรมการ 

 
         
 

 (นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ)์  
       ประธานกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการงดแจกของชาํร่วยในวันประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  


