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วนัท่ี 18 มีนาคม 2565 
 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 17 
เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
  
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 16 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 
2. รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 
3. รายช่ือ ประวติัการศึกษาและการท างานของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือ เพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระ 
4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2565 
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
7. ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน เอกสารท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

และวิธีการนบัคะแนน และขั้นตอนการเขา้ประชุม 
8. ขอ้บงัคบัของบริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 
9. แผนที่สถานท่ีประชุม 

 

ดว้ยคณะกรรมการ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 17 ในวัน
พฤหัสที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น.) ณ ห้องประชุม SILK1 ศูนย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา เลขท่ี   88   ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 9) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 16 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2564 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  บริษทัไดจ้ดัส่งบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 16 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 
2564 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14 
วนันับแต่วนัประชุม ตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทั (www.interhides.com) เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบรายงานการ
ประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาอนัเหมาะสม และไม่ปรากฏว่ามีผูใ้ด
คดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 16 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 
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การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2564 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: คณะกรรมการไดพ้ิจารณารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ของบริษทัแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง 
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2564 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 

 

การลงมติ:              วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผูถื้อหุ้น 
 

วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั คณะกรรมการก าหนดให้
มีการจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดปีบญัชีของบริษทั เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั ส าหรับงบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2564 
ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต สอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ
อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน อี
วาย จ ากดั และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ซ่ึงแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานในปี 2564 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน               หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย ์ 3,669.16 3,655.05 
หน้ีสิน 2,050.85 2,029.83 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 1,697.79 1,693.09 
รายไดร้วม 1,720.44 1,762.31 
ก าไรส าหรับปี 140.74 168.17 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน     (บาท / หุ้น) 0.24 0.28 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงได้จัดส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 43 และพระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 116 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) 
จนกว่าทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินก าไรไว้
เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้งส้ิน 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจด
ทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม 
 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการ

ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี ในปี 2564 บริษทัและ

บริษทัยอ่ยมีก าไรส าหรับปี (ก าไรสุทธิ) ตามงบการเงินจ านวน 140.74 ลา้นบาท  

รายการ ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 
ก าไรสุทธิ (บาท) 140,742,311 (44,305,800) 141,754,467 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 592,805,637 592,805,637 592,805,637 
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)    

- เงินปันผลระหว่างกาล คร้ังท่ี   1 (บาท/หุ้น) 0.10 - 0.15 
- เงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี   2  (บาท/หุ้น) 0.10 - 0.10 

รวมเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 118,561,127 - 146,573,464 
อตัราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 83.33 - 103.50 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัดงัน้ี 
- ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินก าไรไวเ้พื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวม
ทั้งส้ิน 69,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.60 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรร
เงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม 

- จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 และก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท หรือเทียบเท่า 118.56 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  88.33 ของก าไรสะสม ซ่ึง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และถือเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของ
บริษทัในปี 2564  
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- บริษทัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เม่ือวนัท่ี 9 กันยายน 2564 
คงเหลือจ่ายในงวดน้ีในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท หรือเทียบเท่า 59.28 ลา้นบาท ก าหนดรายช่ือผูมี้
สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2565 

- โดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมในส่วนของก าไรจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) และไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ทั้งน้ี เงินปันผลดงักล่าวไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายและผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ไดรั้บเครดิตภาษี 

- อยา่งไรก็ตาม การจ่ายปันผลดงักล่าว อาจมีความไม่แน่นอน ตอ้งขึ้นอยูก่บัการพิจารณาอนุมติัของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 17   

 
 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
17 และ 18 ก าหนดไวว่้าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 
3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 และกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้ ท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได ้

  

 ในปีน้ีกรรมการท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี จะพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยให้การพน้จากต าแหน่งมี
ผลในวนัประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คือ 

 

   1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

   2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
       กรรมการสรรหา และ กรรมการค่าตอบแทน 
 

 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 17 เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 
2565 ถึง 17 กุมภาพนัธ ์2565 โดยไดก้ าหนดหลกัเกณฑใ์นการเสนออย่างชดัเจนลงไวใ้นเวบ็ไซด์
ของบริษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัแต่อยา่งใด 

  

 คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2565) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวงัแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาสม เขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
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กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 รวม 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ์, (2) นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 
กรรมการเดิมกลบัเขา้มาเป็นกรรมการต าแหน่งหนา้ท่ีเดิมเช่นเดียวกบัปีก่อน 

  

 ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาไดพิ้จารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีกรรมการเสนอและรายช่ือบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษทั
ตามมติคณะกรรมการบริษทั แนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลัน่กรองผุไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็น
กรรมการของ IOD รวมทั้งไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก ความ
หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษทัฯ คุณสมบติั ความรู้ ความช านาญของกรรมการใน
ดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และทกัษะท่ีจ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการ
บริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั ซ่ึงกรรมการทั้ง 2 
ท่านมีความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทั้งในดา้นการบริหาร ดา้นเศรษฐศาสตร์ 
ดา้นวิศวกรรมศาสตร์ และเป็นผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ผลการปฏิบติังานของกรรมการเดิมทั้ง 2 ท่าน ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกการ
ประชุม ซ่ึงมีส่วนเก้ือกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิด
ประโยชน์กบับริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างดี และบุคคลทั้ง 2 ท่านไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามประการใด ไม่
เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าท่ี ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุก
หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นท่ีไดม้าโดยทุจริต และไม่ไดป้ระกอบกิจการใดๆ หรือถือหุ้นใน
กิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 
ท่านไดรั้บการพิจารณาเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึงโดยพิจารณาให้กรรมการ
ล าดบัที่ 2 เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และของบริษทั ดังรายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 ซ่ึงสามารถปฏิบติัหน้าท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผล
ปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการไดอ้ย่างอิสระ แมด้ ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระติดต่อมาเกิน 9 ปีแลว้ก็ตาม 

 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถื้อ
หุ้นคร้ังท่ี 17 ไดห้ารือกนัอย่างกวา้งขวาง โดยน ารายช่ือบุคคลทั้งหมดตามคณะกรรมการสรรหา
เสนอ มาเพ่ือพิจารณาผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งพิจารณา
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ระมัดระวงั แล้วเห็นว่า เป็นผูท้รงคุณวุฒิ  มี
ความสามารถ มีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล เป็นผุมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวติัการ
ท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคุณสมบติัครบถว้นตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับริษทั 
รวมทั้งเหมาะสมกบัการปรกอบธุรกิจของบริษทั โดยมีประสบการณ์ในดา้นการบริหารองค์กร
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ขนาดใหญ่ การก าหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ดา้นการบริหาร ดา้นเศรษฐศาสตร์ ดา้น
วิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบุคคลรวม  2 ท่านเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ 

 

   1. นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ ์  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

   2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
       กรรมการสรรหา และ กรรมการค่าตอบแทน 
 

 เน่ืองจากกรรมการทั้ง 2 ผา่นเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกฎหมายก าหนด และเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั อีกทั้งเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะท่ีจ าเป็น ท่ียงัขาดอยู่
ในคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ งได้น าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจตามแนว
ทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน และสามารถน ามุมมองใหม่ๆ มาให้คณะกรรมการ และยงัสามารถอุทิศ
เวลาและพยายามในการปฏิบติัหน้าท่ีเพื่อเสริมสร้างให้บริษทั มีคณะกรรมการท่ีเขม้แข็ง และ
เจริญกา้วหนา้ได ้และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระ
จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง แม้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระติดต่อมาเกิน 9 ปีแลว้ก็ตาม 

 

 ทั้งน้ีประวติักรรมการทั้ง 2 ท่าน ขอ้มูลการถือหุ้นสามญัในบริษทัอินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนและบริษทั/กิจการอื่น ๆ 
ปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับเดือน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม 2565 ซ่ึงไดพ้ิจารณาตามแนวนโยบายโดยพิจารณาจากการเทียบเคียง
ไดก้บับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมี
ขนาดใกล้เคียงกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทัและ
บริษัทย่อย รวมทั้งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษทั 
เห็นสมควรให้เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัส าหรับปี 2565 ดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั :  
ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ :  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ   เดือนละ 15,000 บาท 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา 
 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

2565 (ปีที่เสนอ) 2564 
ค่าตอบแทน 
(บาทต่อเดือน) 

สิทธิและ
ผลประโยชน ์

ค่าตอบแทน 
(บาทต่อเดือน) 

สิทธิและ
ผลประโยชน ์

ประธานกรรมการบริษทั 40,000 ไม่มี 40,000 ไม่มี 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

45,000 ไม่มี 45,000 ไม่มี 

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 40,000 ไม่มี 40,000 ไม่มี 
กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั 25,000 ไม่มี 25,000 ไม่มี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของ
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าค่าตอบแทนท่ี
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่ในระดบัเดียวกนักบั
ค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ดงันั้น คณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงิน 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2565 เท่ากบัปี 2564 จนกว่าจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลง
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังต่อไป 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2565 
 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีก าหนดค่าสอบบญัชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเ ลือกผู ้สอบบัญชีประจ าปี  2565 ของบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีจากผลการปฏิบติังาน ประสบการณ์ 
ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบติังานเป็นท่ียอมรับ ความเป็นอิสระ และอตัรา
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ค่าสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอมา และเห็นสมควรเสนอให้ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสม  จึงเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือเห็นชอบการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัส าหรับปี 
2565 

 

1. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตกุ์ล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  

2. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  

3. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7792 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2563-2564) 

 

(รายละเอียดประวติัของผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) 
 

คนใดคนหน่ึงของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของผูส้อบ
บัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ประจ าปี 2565 จ านวน 2,098,000 บาท ทั้งน้ี ค่า
สอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ถา้หากมี ซ่ึงบริษทัจะจ่ายตามจริง 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี ้
หน่วย : บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ (*) หากไม่ไดมี้การใชสิ้ทธิประโยชน์เพื่อยื่นต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ค่าบริการจะคงเดิม 
 

ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบติัเหมาะสมและไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั 
บริษทัย่อย ผุบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั รวมถึงผู ้สอบบญัชีรับ

ค่าสอบบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ) 2564 2563 

ค่าสอบบัญชี    
บริษทัอินเตอร์ไฮดจ์ ากดั (มหาชน) 1,610,000 1,550,000 1,550,000 
บริษทัยอ่ย  (บริษทัอินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั) 80,000 80,000 486,000 
บริษทัยอ่ย (บริษทัอนิเตอร์กรีน จ ากดั) 408,000* 308,000 308,000 

รวม 2,098,000 1,938,000 2,344,000 
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - 86,804 126,023 
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อนุญาตดังรายนามข้างต้นไม่มีผูส้อบบัญชีท่านใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีของบริษัท
มาแลว้เป็นเวลาเกิน 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 

นอกจากน้ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั ส านกังาน
อีวาย จ ากดั ไดรั้บการเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 กบับริษทัย่อยของบริษทัอีกดว้ย 
คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการงบการเงินสามารถด าเนินการได้อย่างครบถ้วน
เรียบร้อยตามก าหนดเวลาทุกประการ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:   คณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นว่าผูถื้อหุ้นสมควร
อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั คนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2565 

 

1. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตกุ์ล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3844 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
 

2. นางสาวชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 
(ไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
 

3. นายพรอนนัต ์กิจนะวนัชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7792 
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินบริษทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2563-2564) 
 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าวได้ โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2565 เป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 2,098,000 บาทต่อปี ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมถึงค่าบริการอื่น (Non-
Audit Fee) ถา้หากมี ซ่ึงบริษทัจะจ่ายตามจริง 

 

การลงมติ:  วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 17  (Record Date) ใน
วนัท่ี 11 มีนาคม 2565 

 

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวโดยพร้อมเพียงกนั จกัขอบคุณ
ย่ิง โดยบริษทัฯ จะเปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่ 13:00 น. ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองในคร้ังน้ี กรุณา
น าเอกสารการลงทะเบียน ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน เพ่ือสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุ้นโปรดรับทราบ
และปฏิบติัตามวิธีการ เง่ือนไข ตามนโยบายและมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการเขา้ร่วมประชุม
ตามท่ีบริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบโดยเร็วต่อไป หรือท่ีจะเปิดเผยไว ้ณ สถานท่ีจดัประชุมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัค าแนะน าและ
แนวปฏิบติัล่าสุดของกรมควบคุมโรคระบาด กระทรวงสาธารณะสุข รวมทั้งของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผูถื้อเขา้ร่วมประชุมแทนตาม
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ฉบบัใบฉบบัหน่ึง ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับที่ 5  

ทั้งน้ี บริษทัฯ แนะน าให้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ข. โดยเป็นแบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะไว้
อย่างละเอียดชดัเจน ซ่ึงท่านอาจจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลอื่นเป็นผูรั้บมอบฉันทะโดยระบุไวใ้นแบบ ข.  
เพื่อเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทางบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายละเอียดกรรมการอิสระดงักล่าวตามส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 6 ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอให้ท่านโปรดน าส่งหนงัสือมอบฉันทะท่ี เลขานุการบริษทั ทาง 
อีเมล ์companysecretary@interhides.com หรือส่งไปรษณียม์ายงัท่ีอยู่ของบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ 
ในกรณีท่ีส่งเป็น อีเมล์ ขอความกรุณาน าส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวทางไปรษณียม์าตามท่ีอยู่ของบริษทัฯ 
(สอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี้ เลขานุการบริษทั โทรศพัท ์02-028-7928-37 ต่อ 8992) 

 
เพ่ือให้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หากผูถื้อหุ้นมี

ค าถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอในคร้ังน้ี สามารถจดัส่งค าถามล่วงหน้าไดท่ี้อีเมล ์
companysecretary@interhides.com โดยขอให้ผูถื้อหุ้นระบุช่ือท่ีอยู ่ท่ีสามารถติดต่อได ้ซ่ึงบริษทัฯ จะไดร้วบรวมค าถามเพื่อ
ช้ีแจงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 17 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ดว้ย จกัขอบคุณย่ิง 
 

 
 

 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 

 
         
 

 (นายองอาจ ด ารงสกุลวงษ)์  
      ประธานกรรมการ 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ: 

1. บริษทัฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 17 ของบริษทัฯ ฉบับน้ี พร้อมทั้งเอกสารประกอบการ
ประชุมและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.interhides.com) 

mailto:companysecretary@interhides.com
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