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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป คร้ังที่ 8 
บริษัท อินเตอรไฮด จํากัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่  
 
 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556  เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หองประชุม 3 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัด
ใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 
เร่ิมการประชุม  
 
 ผูดําเนินรายการไดกลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนํากรรมการ ผูบริหารบริษัทฯ และผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที่มารวม
ประชุม ดังน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. นายธีระ   วิภูชนิน              ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
2. นายองอาจ   ดํารงสกุลวงษ        รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
3. นายพรรณพ           ชะระไสย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา ประธาน  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายวิบูลย สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายสมชาติ   ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกําหนดคาตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการ

อิสระ 
6. นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ 
7. นางวัลลภา   ทวนนวรัตน กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ  
8. นายอวยชัย   มติธนวิรุฬห กรรมการ กรรมการกําหนดคาตอบแทน และกรรมการสรรหา 

 
กรรมการบริษัทท่ีไมสามารถเขารวมประชุม 

1. นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ กรรมการ 
 

ผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
1.  นางสาววราพร ประภาศิริกุล  หุนสวน  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
2. นางสาวรัชฏาพร พิมพสราญ   ผูจัดการ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
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ผูดําเนินรายการ ช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงเพ่ือลงมติในแตละระเบียบวาระดังน้ี 

• กําหนดใหหุนหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงเสียง ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปน
เสียงช้ีขาด สําหรับวาระพิจารณาคาตอบแทนกรรมการตองมีเสียงเห็นดวยอยางนอยสองในสาม และวาระเพิ่มทุนและ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ตองมีเสียงเห็นดวยอยางนอยสามในสี่ จงึจะถือวาที่ประชุมใหความเห็นชอบ 

• การนับคะแนนในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย  และ/หรืองดออกเสียง 
โดยถาวาระใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ก็ใหยกมือขึ้น เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนดังกลาว และจากนั้นจะนํา
คะแนนเสียงของผูที่ยกมือดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดท่ีเขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนน
เสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระน้ันๆ  ยกเวนวาระที่ 8 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก
ตําแหนงตามวาระ และวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการและแตงต้ังกรรมการใหม ทางบริษัทจะขอเก็บ
บัตรลงคะแนนทกุใบ โดยจะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย งดออกเสียง และเห็นดวยตามลําดับ  

ทั้งน้ีขอใหทานผูถือหุนลงนามในบัตรลงคะแนนทุกใบ บัตรลงคะแนนที่ไมมีการลงนามจะถือเปนบัตรเสีย 
 
ตอจากน้ัน ประธานฯ ไดแถลงวา ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 350,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 

จํานวน 350,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเรียกชําระแลว 349,999,230 หุน ขณะน้ีมีผูถือหุนมาประชุมทั้งดวยตนเอง
และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนรวมจํานวน 125  ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 252,778,609 หุน คิดเปนรอยละ 72.2226 ของ
จํานวนหุนที่ชําระแลว ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 35 จึงขอเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปน้ี 
หมายเหตุ จํานวนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนในแตละวาระอาจไมเทากับจํานวนคะแนนเมื่อเปดประชุม เน่ืองจากมีผูออกจากที่ประชุม

และมีผูเขารวมประชุมหลังจากเริ่มประชุม 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปคร้ังท่ี 7 เม่ือวันท่ี 24 เมษายน 2555 
 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24  เมษายน  2555 
โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในหองประชุมทักทวงหรือ

ขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมไดมีมติรับรองดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   253,166,758 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.0000       
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0.0000 
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วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555 
 
 ประธานฯเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2555 ตามเอกสารแนบของ
การประชุมดังกลาว และใหที่ประชุมสอบถามขอสงสัย 
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 
 
ผูถือหุน (คุณมยุรี พฤทธิประเสริฐ) ถาม:  
 อยากจะถามวาเวลาจายเงินปนผลซึ่งปกติเราจายจากกําไรสะสม ไมวาจะเปนปน้ีหรือปที่แลวก็ตาม แตเน่ืองจากวาในปน้ี
รัฐบาลไดประกาศปรับลดภาษีเปนรอยละ 23 แตเราก็ยังมีกําไรสะสมในสวนที่เปนรอยละ 30 อยู และเน่ืองจากวาเราไดมีการปนผล
เปนหุน จึงอยากไดรับสิทธิ เครดิตภาษีมากขึ้น ไมทราบวาสามารถจายเงินปนผลจากกําไรสะสมท่ีเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 กอน ได
หรือไม 
 
ประธานกรรมการบริษัท ( คุณธีระ วิภูชนิน) ตอบ:    
  เน่ืองจาก ณ สิ้นป 2554 บริษัทฯมีกําไรสะสมคงเหลือเพียงพอตอการจายปนผล ในครั้งน้ีจึงสามารถกําหนดใหจายเงินปน
ผลจากกําไรสะสม เพ่ือใหผูถือหุนสามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปนผลไดในอัตรารอยละ 30 แตเน่ืองจาก การพิจารณาจายเงินปนผล
อยูในวาระที่ 4 จึงขอใหนําไปพิจารณาในวาระดังกลาว 
 

ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แตเน่ืองจากวาระน้ีเปนการรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือทราบ
จึงมิไดมีการลงมติ 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 
 ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และรายงานของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดสอบทานและใหความ
เห็นชอบ รวมท้ังไดรับการรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งไดตรวจสอบแลว 
และเห็นวาถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดเพ่ิมเติมหรือไม 
 

 ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมไดมี
มติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 
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เห็นดวย   253,608,655 เสียง  คิดเปนรอยละ        100.0000 
ไมเห็นดวย                   0  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง                   0  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                      0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 
 
 ประธานฯเสนอใหที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล ประจําป 2555   
 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในแตละปตามผลการดําเนินงานในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิ
ประจําป เวนแตกรณีที่จะมีโครงการลงทุนอื่น ในป 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิ 219,502,291 บาท และตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 43 
และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปจนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลที่เปนเงินสดและหุนปนผลในปที่ผานมาดังน้ี 
 

 2552 2553 2554 
อัตราการจายหุนปนผล  (จํานวนหุนเดิม : หุนปนผล) - - 6:1 
มูลคาเงินสดปนผลตอหุน (บาท) 0.70 0.65 0.65 
รวมมูลคาการจายเงินปนผล (บาท) 0.70 0.65 0.65 
อัตราการจายเงินปนผลเทียบกําไรสุทธิ 194% 71% 71% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดําเนินการดังตอไปน้ี 

1. เห็นสมควรจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,000,000 บาท รวมเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
35,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2. จายปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2555 เพ่ิมเติมจากที่ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.15 บาท 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 ดังน้ี 
(1) จายเปนหุนสามัญของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุน 

บริษัทฯจะจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.200000 บาท 
(2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.022223 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

  
รวมเปนการจายปนผลครั้งน้ีในอัตราหุนละ 0.222223 บาท และคิดเปนการจายปนผลทั้งปจํานวน  130,277,763.39 บาท 
หรือ 0.372223 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 59 ของกําไรสุทธิ เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
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โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
 
ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจายเงินปนผลดังกลาวในอัตรารอยละ 23 ไดเต็มจํานวนตาม
มาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 ประธานฯไดสอบถามท่ีประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในท่ีประชุมทักทวงหรือ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงไดช้ีแจงตอวาตามที่คุณมยุรี พฤทธิประเสริฐ ซึ่งเปนผูถือหุน ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาจายเงิน
ปนผลครั้งน้ีจากกําไรสะสมเพื่อใหผูถือหุนขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดในอัตรารอยละ 30 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

1. จัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 5,000,000 บาท รวมเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 35,000,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

2. จายปนผลเพ่ิมเติมจากที่ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 โดยเปน
การจายจากกําไรสะสมท้ังจํานวนดังน้ี 
(1) จายเปนหุนสามัญของบริษัทในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุน บริษัท

ฯจะจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 0.200000 บาท 
(2) จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.022223 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ที่จาย ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

  
รวมเปนการจายปนผลครั้งน้ีในอัตราหุนละ 0.222223 บาท และคิดเปนการจายปนผลท้ังปจํานวน  130,277,763.39 บาท 

หรือ 0.372223 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 59 ของกาํไรสุทธิ เปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ 
 
โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 

 
ผูถือหุนซึ่งเปนบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจายเงินปนผลซึ่งจายจากกําไรสะสม ในอัตรารอยละ 30 ได

เต็มจํานวนตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร 
 

 โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 
เห็นดวย     281,290,159 เสียง  คิดเปนรอยละ       100.0000 
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย            0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

 
ประธานฯ ไดเสนอในที่ประชุมวาจากมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 7 ณ วันที่ 24 เมษายน 2555 อนุมัติเพ่ิมทุน

จดทะเบียนจํานวน 50,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจายหุนปนผล ซึ่งภายหลังการจายหุนปนผล มี
จํานวนหุนสามัญคงเหลือจากการจายหุนปนผลจํานวน 770 หุน และมีทุนจดทะเบียนภายหลังการจายหุนปนผลดังน้ี 

 
 ทุนจดทะเบียน    350,000,000 บาท 

 จํานวนหุนสามัญ    350,000,000 หุน 
 
 ทนุชําระแลว    349,999,230 บาท 
 จํานวนหุนสามัญชําระแลว   349,999,230 หุน 

 
คณะกรรมการ เห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 350,000,000 

บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 349,999,230 บาทโดยการตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุนปนผลตามมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปครั้งที่ 7 จํานวน 770 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดังน้ี 
 
 ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 349,999,230 บาท  (สามรอยสี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบบาทถวน) 
  แบงออกเปน 349,999,230 หุน  (สามรอยสี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบหุน) 
  มูลคาหุนละ                   1 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ 349,999,230  หุน  (สามรอยสี่สิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ                   -    หุน      
 

ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   253,610,916 เสียง  คิดเปนรอยละ      100.0000 
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง             0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย            0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
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วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 
 

 ประธานฯ ไดเสนอในที่ประชุมวาการจายปนผลเปนหุนสามัญใหกับผูถือหุน รายละเอียดตามวาระที่ 4 และมีมติลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท รายละเอียดตามวาระท่ี 5  บริษัทจะตองออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,999,846 หุน เพ่ือรองรับการจายปนผล
ดังกลาว จึงเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป ครั้งที่ 8 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 
349,999,230 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 419,999,076 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,999,846 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 
1 บาท และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
คณะกรรมการเห็นควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 349,999,230 

บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 419,999,076 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 69,999,846 หุน มูลคา ที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือ
รองรับการจายหุนปนผล และใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท เปน
ดังน้ี 

 
 ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 419,999,076 บาท  (สี่รอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดสิบหกบาทถวน) 
  แบงออกเปน 419,999,076 หุน  (สี่รอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดสิบหกหุน) 
  มูลคาหุนละ                   1 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน 
  หุนสามัญ 419,999,076 หุน  (สี่รอยสิบเกาลานเกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดสิบหกหุน) 
  หุนบุริมสิทธิ                   -      หุน      

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ

แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   253,610,916 เสียง  คิดเปนรอยละ      100.0000 
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง             0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย            0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจายหุนปนผล 

 
ประธานฯ ไดเสนอในที่ประชุมวา จากการท่ีไดมีมติจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทใหกับผูถือหุนตามวาระที่ 4 บริษัท

จะตองจัดสรรหุนสามัญรองรับการจายหุนปนผล 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 69,999,846 หุนเพ่ือ

รองรับการจายหุนปนผล 
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ประธานฯไดสอบถามท่ีประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในท่ีประชุมทักทวงหรือ
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   281,310,232 เสียง  คิดเปนรอยละ       100.0000 
ไมเห็นดวย                    0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง            0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
บัตรเสีย                0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ   
 
ประธานฯไดช้ีแจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทขอที่ 17 และ 18 

กําหนดใหกรรมการของบริษัทตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระดังกลาวมีสิทธิ์ไดรับเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกได ซึ่งในการประชุมครั้งน้ี มีกรรมการบริษัท
ฯ ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน โดยไดแนบรายละเอียดประวัติกรรมการท้ัง 3 ทาน คือ 

1. นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 
2. นายพรรณพ ชะระไสย 
3. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 

 
ทั้งน้ีไมมีผูถือหุนรายใดเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการเพ่ิมเติม 
 
คณะกรรมการสรรหาไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 

ประสบการณ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาแลวเห็นวา นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ  นายพรรณพ 
ชะระไสย  และ นายสมชาติ ลิมปานุภาพ เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกต้ังกลับเขาเปนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังกรรมการดังกลาวที่ออกตามวาระกลับเขารับตําแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ

แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงโดยใชบัตรลงคะแนนเปนรายบุคคล ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดเลือกต้ังกรรมการท้ังสามทาน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

 
1. นายองอาจ ดํารงสกุลวงษ 

เห็นดวย   280,951,265 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8722 
ไมเห็นดวย                 0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง         359,333 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1277 
บัตรเสีย              0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
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2. นายพรรณพ ชะระไสย 
เห็นดวย   280,940,765 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8685 
ไมเห็นดวย                 0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง         369,833 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1314 
บัตรเสีย              0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
3. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 

เห็นดวย   280,415,765 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.6819 
ไมเห็นดวย                0  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง         894,833 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.3180 
บัตรเสยี         0  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการและแตงต้ังกรรมการใหม  
 

ประธานฯไดช้ีแจงวา ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาไดรวมกันพิจารณาแลวเห็นควรเพิ่มจํานวนกรรมการของคณะกรรมการ
บริษัทจาก 9 ทานเปน 11 ทาน โดยไดพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ  ทั้งคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ แลว
เห็นสมควรแตงต้ังกรรมการดังตอไปน้ีเขารับตําแหนงกรรมการของบริษัท 

1. นายทักษะ บุษยโภคะ 
2. นายนิติ เน่ืองจํานงค 
 
คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัทจาก 9 ทาน เปน 11 ทาน 

และแตงต้ังกรรมการดังตอไปน้ีเขารับตําแหนงกรรมการของบริษัท 
1. นายทักษะ บุษยโภคะ 
2. นายนิติ เน่ืองจํานงค 
 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ

แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงมติการเพ่ิมจํานวนกรรมการจาก 9 ทานเปน 11 ทาน ที่ประชุมไดมีมติ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   281,305,275 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9937 
ไมเห็นดวย                     0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง           17,666 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0062 
บัตรเสีย              0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
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ประธานฯขอใหที่ประชุมออกเสียงแตงต้ังกรรมการใหมโดยใชบัตรลงคะแนนเปนรายบุคคล ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดแตงต้ังกรรมการท้ังสองทาน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

 
1. นายทักษะ บุษยโภคะ 

เห็นดวย   281,269,775 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9811 
ไมเห็นดวย           25,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0088 
งดออกเสียง           28,166 เสียง  คดิเปนรอยละ   0.0100 
บัตรเสีย              0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
2. นายนิติ เน่ืองจํานงค 

เห็นดวย   280,935,108 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.8621 
ไมเห็นดวย           25,000 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0088 
งดออกเสียง         362,833 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.1289 
บัตรเสีย              0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับป 2556 
 
 ประธานฯรายงานใหที่ประชุมทราบวา ในป 2555 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 ไดกําหนด
จํานวนเงินคาตอบแทนแกคณะกรรมการดังน้ี  

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

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

 จากการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการในป 2555 เปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุมอุตสาหกรรมยาน
ยนตน้ัน คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเห็นวาคาตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบไดรับในปจจุบัน 
อยูในระดับเดียวกันกับคาตอบแทนเฉล่ียของกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ดังน้ันคณะกรรมการเห็นสมควรใหคงเงิน คาตอบแทน 
คณะกรรมการประจําป 2556 เทากับป 2555 จนกวาจะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งตอไป 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ

แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

เห็นดวย   281,310,108 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9954 
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ไมเห็นดวย                     0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง           12,833 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0045 
บัตรเสีย            0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระท่ี 11 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2556 
 

ประธานฯไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งบริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ต้ังแตป 2547 – 2555 โดยบริษัทมีผูสอบบัญชีดังน้ี 

นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน  ป 2547 – 2549 รวม 3 ป 
นางสาวทิพวัลย  นานานุวัฒน ป 2550 – 2553 รวม 4 ป 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ป 2554 – 2555 รวม 2 ป 
 
คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติแตงต้ัง ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 

จํากัด คือ นายศุภชัย  ปญญาวัฒโน ทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล ทะเบียนเลขท่ี 3844 และ/หรือ 
นางสาววราพร ประภาศิริกุล ทะเบียนเลขท่ี 4579 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2556  ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ของสํานักงานดังกลาว 
เปนผูตรวจสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาตใหสามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯได โดยใหคนใดคน
หน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไม
สามารถปฏิบัติงานไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด แทนได และเห็นสมควรใหเสนอคาตอบตรวจสอบบัญชีประจําป 2556 จํานวนไมเกิน 1,180,000 บาท ตอที่ประชุมผู
ถือหุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

คาสอบบัญชีประจําป 2556 2555 2554 

คาตรวจสอบงบประจําป 680,000 680,000 680,000 

คาสอบทานงบ  3 ไตรมาส 420,000 420,000 420,000 

คาตรวจสอบ BOI 80,000 80,000 - 

รวม 1,180,000 1,180,000 1,100,000 

  
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนในที่ประชุมทักทวงหรือ

แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังน้ี 

 
 

เห็นดวย   281,350,108 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9954 
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ไมเห็นดวย                   0  เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง           12,833 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0045 
บัตรเสีย                          0 เสียง  คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระท่ี 12 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  

 
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนจะเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม 

  
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
ประธานฯไดสอบถามที่ประชุมวามีขอคิดเห็นหรือขอซักถามประการใดหรือไม ซึ่งมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติมดังน้ี 

 
ผูถือหุนถาม:  
 ในกรณีคาเงินบาทแข็งคาเปน 27 บาท จะสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางบาง และถาคาเงินบาทกลับไป 30 บาท จะสงผล
กระทบอะไรบาง?  

 
กรรมการผูจัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกุลวงษ) ตอบ : 
 ในกรณีที่คาเงินบาทแข็งคาขึ้น เราก็จะนําเขามาถูกลง แตถาคาเงินบาทออนก็มีผลกระทบกับเราไมมากไมถึงกับเปน
นัยสําคัญ เพราะวาเรามีทั้งนําเขาและสงออก โดยปกติบริษัทฯมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศและบริษัทฯมีการสงออก 40% ซึ่ง
รวมถึงรายไดจาก Crest Leather และ Wolverine ซึ่งไดรับเปนเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งเราก็มีรายรับมาจายคาวัตถุดิบตางๆ และมีการทํา
ปองกันความเสี่ยง เฉพาะสวนตางประเทศระหวางรายจายและรายรับ ทําใหความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนมีไมมากนัก 
 
ผูถือหุน (จักรทิพย ชัยธรรม) ถาม: 
 ยอดขายรถยนตในเดือนมีนาคมมีการปรับเพ่ิมขึ้นสูง และปน้ีดูแลวนาจะไดถึง 2.8 ลานคัน  อยากทราบวาบริษัทฯไดรับ
ผลประโยชนอะไรบาง และบริษัทฯจะมีงานใหมๆเขามาหรือไมในปน้ี 

 
กรรมการผูจัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกุลวงษ) ตอบ : 
  ยอดรถยนตที่จะประกอบ 2.8 ลานคัน ในปน้ีจะสงผลดีตอบริษัท ซึ่งในชวงน้ีเราก็มีการรับ Order คอนขางเต็ม ทั้ง Model 
ปจจุบันและ Model ที่จะเปล่ียน ถาไมมีเหตุการณเหนือความคาดหมายก็นาจะเปนไปตามเปาหมายท่ีไดวางไว ปลายปก็นาจะมีรุน
ใหมๆออกขึ้นมา โดยภาพรวมปน้ีนาจะดูดี 
 
ผูถือหุน (สมบูรณ อุดมดิเรกฤกษ) ถาม: 
 เรามีคูแขงที่สําคัญหรือเปลา ทั้งในและตางประเทศ และสงสินคาใหใครบาง? 

 
กรรมการผูจัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกุลวงษ) ตอบ : 



 

13 

678  SOI T.J.C.  SUKHUMVIT RD.,  BANGPOOMAI,  MUANG,  SAMUTPRAKARN, 10280 THAILAND 

Tel : 0-2323-2754-5 , 0-2709-5512-4 , 0-2709-6288-9 , 0-2710-6244-5     

 Fax : 0-2323-2749 , 0-2709-5516 , 0-2710-6246     www.interhides.com 

  ปจจุบันมี 2 บริษัทตางประเทศเขามาเปดโรงงานในประเทศไทย ซึ่งก็เปนคูแขงสําคัญ สําหรับสินคาของบริษัทฯเราได 
สงไปใหกับบริษัทคายรถญี่ปุนทุกยี่หอ 
 
ผูถือหุน (วินิตา กิตติวรรธนกุล) ถาม: 
 อยากทราบสัดสวนของรายไดของบริษัท มาจากแตละสินคาอยางไรบาง 

 
กรรมการผูจัดการ (คุณองอาจ ดํารงสกุลวงษ) ตอบ: 
  รายไดของบริษัทสวนใหญ 80% เปนเบาะรถยนต สําหรับเฟอรนิเจอรและอื่นๆ รวมกัน 20% 

 
  

ไมมีผูถือหุนในที่ประชุมแสดงความเห็นเพ่ิมเติม 
  
 ประธานกลาวขอบคุณผูเขารวมประชุม  และปดประชุมเมื่อเวลา 16.00 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
                                (นายธีระ วิภูชนิน)  
                                                   ประธานกรรมการ 


