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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี ครั�งที� 10 

บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที�  
 
 ประชุมเมื
อวนัที
 24 เมษายน 2558  เวลา �3.3� นาฬิกา  ณ หอ้งประชุม  1104  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  62 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
 
เริ�มการประชุม  
 
 ผูด้าํเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ที
มาร่วมประชุม ดงันี;  
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

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

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายวบูิลย ์          สิทธาพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายสมชาติ         ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ

กรรมการอิสระ 
6. นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นายอวยชยั        มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
8. นายทกัษะ         บุษยโภคะ กรรมการ 
9. นายนิติ              เนื
องจาํนงค ์ กรรมการ 
 

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี หุน้ส่วน  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. นางสาวรัชฏาพร  พิมพส์ราญ ผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิและบัญชี 
1. นางสาวพิมรา เมฆเสรีวฒันา ผูจ้ดัการส่วนการเงินและบญัชี 
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ผูด้าํเนินรายการ ชี;แจงวธีิการนบัคะแนนเสียงเพื
อลงมติในแต่ละระเบียบวาระดงันี;  

• ในการประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า EF คน 

หรือไม่นอ้ยกวา่กึ
งหนึ
ง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั;งหมดรวมกนั และตอ้งมีหุน้ นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่

หนึ
งในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้ที
จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั;งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

• เรื
องการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงันี;  

�.  หุน้หนึ
งหุน้ มีคะแนนเสียงหนึ
งเสียง 
E.  ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที
ตนถือรวมกบัจาํนวนหุน้ที
รับมอบฉนัทะมา 
M. สาํหรับการลงคะแนนเสียง ประธานในที
ประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่

ละวาระหลงัจากที
ไดมี้การนาํเสนอและพิจารณาแต่ละวาระในที
ประชุมแลว้  มติที
ประชุมผูถื้อหุ้นให้ใช้
คะแนนเสียงดงัต่อไปนี;  

M.�  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นซึ
 งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยใหน้บัหนึ
งหุน้เป็นหนึ
งเสียง  ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที
ประชุม
ออกเสียงเพิ
มขึ;นอีกหนึ
งเสียงเป็นเสียงชี;ขาด 

M.E  ในกรณีดงัต่อไปนี;  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
 (M/O) ของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผู ้
ถือหุน้ซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหนึ
งหุน้เป็นหนึ
งเสียง 
- การขายหรือจาํหน่ายจ่ายโอนซึ
 งกิจการทั; งหมดหรือบางส่วนที
สําคญัของบริษทัให้แก่

บุคคลอื
น 
- การซื;อหรือโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอื
นมาเป็นของบริษทั 
- การตกลง  แก้ไขเปลี
ยนแปลง  หรือยกเลิกสัญญาเกี
ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษทั

ทั;งหมด หรือบางส่วนที
สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื
นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั
หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื
น โดยมีวตัถุประสงคเ์พื
อการแบ่งผลกาํไรขาดทุนกนั 

-  การแกไ้ขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 
-  การเพิ
มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
-  การออกหุน้บุริมสิทธิ หุน้กู ้หุน้มีประกนั หุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบสาํคญัแสดงสิทธิที
จะซื;อหุ้น 

หรือหุน้กู ้หรือหลกัทรัพยอื์
นใด ที
อาจกระทาํไดต้ามกฎหมาย 
- การเลิกบริษทั 
-  การควบรวมกิจการบริษทั 

O.  ขั;นตอนการลงคะแนนเสียง 
  ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมตามที
ประธานเสนอเพื
อ

พิจารณา โดยเลือกลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย หรือ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง พร้อมลงลายมือชื
อ ลงใน
บตัรลงคะแนนที
ไดแ้จกให ้ณ จุดลงทะเบียน ทั;งนี;  ไม่อนุญาตใหมี้การแยกการออกเสียงลงคะแนน 
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5. วธีิการนบัคะแนน  
 ประธานในที
ประชุมจะขอให้ผูถื้อหุ้นเฉพาะที
ลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือขึ;นเพื
อให้

เจา้หนา้ที
ของบริษทัที
ประจาํอยูบ่ริเวณดา้นซา้ยและดา้นขวาเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เพื
อนาํมาสรุปผลการ
ลงคะแนนและเสนอใหป้ระธานในที
ประชุมแจง้ต่อที
ประชุมรับทราบต่อไป โดยบริษทัจะไม่เก็บบตัรที
ลง
มติเห็นดว้ย ทั;งนี; การนบัคะแนนของบริษทัจะใชว้ิธีการหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออก
จากคะแนนเสียงทั;งหมดที
เขา้ร่วมประชุมและคะแนนเสียงส่วนที
เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที
เห็นดว้ยใน
วาระนั;นๆ ทั;งนี; ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะคาํนึงถึงการลงคะแนนเสียงที
ผูถื้อหุ้นไดรั้บมอบ
ฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

 มติของที
ประชุมในแต่ละวาระใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมาก ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที
ประชุม
ออกเสียงเพิ
มขึ;นอีกหนึ
งเสียงเป็นเสียงชี;ขาด 

 
ต่อจากนั;นผูด้าํเนินรายการไดแ้ถลงวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน O�R,RRR,�TU บาท แบ่งออกเป็นหุน้

สามญั จาํนวน O�R,RRR,�TU หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ � บาท และเรียกชาํระแลว้ O�R,RRV,TVE หุน้ ขณะนี; มีผูถื้อหุน้มาประชุม
ทั;งดว้ยตนเองและมอบฉนัทะใหผู้อื้
นมาประชุมแทนรวมจาํนวน ��R  ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้EUT,OOO,ERU หุน้ คิดเป็น
ร้อยละ UM.UV ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ MF จึงขอเปิดประชุมและดาํเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี;  
หมายเหตุ จาํนวนคะแนนเสียงที
ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจาํนวนคะแนนเมื
อเปิดประชุม เนื
องจากมีผูอ้อกจากที

ประชุมและมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเริ
มประชุม 
 

ประธานกล่าวขอบคุณนายพรรณพ ชะระ ไสยแ์ละนายวบูิลย ์ สิทธาพร กรรมการและกรรมการอิสระที
ลาออกจาก
ตาํแหน่ง ที
สละเวลาทุ่มเทบริหารจดัการบริษทัฯในดา้นการตรวจสอบภายในและดา้นอื
นๆตลอดมา 

 
วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปีครั�งที� 9 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 

ประธานฯ เสนอใหที้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั; งที
 9 เมื
อวนัที
 25 เมษายน  
2557 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั; งนี;แลว้ 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที


ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี;  

 
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 รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557 
ประธานฯเสนอให้ที
ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2557 ตามเอกสาร

แนบของการประชุมดงักล่าว และใหที้
ประชุมสอบถามขอ้สงสยั 
 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 
ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม แต่เนื
องจากวาระนี; เป็นการรายงานผลการดาํเนินงาน

เพื
อทราบจึงมิไดมี้การลงมติ 
 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2557 
ประธานฯเสนอใหที้
ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนแบบเบด็เสร็จสาํหรับรอบบญัชี

สิ;นสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซึ
งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบ
ทานและใหค้วามเห็นชอบ รวมทั;งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมชื
อ 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) ซึ
งไดต้รวจสอบแลว้ และเห็นวา่ถูกตอ้งตามที
ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชี
ที
รับรองทั
วไป 
 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี;  

 
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 พจิารณาการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2557 
 ประธานฯเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
ประจาํปี 2557 
 ประธานไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่าหนงัสือเชิญประชุมมีขอ้ผิดพลาดบางประการในส่วนของวาระนี;  แต่ไดแ้กไ้ขและ
แจกจ่ายใหแ้ก่ผูที้
เขา้ร่วมประชุมทั;งหมดแลว้ก่อนเขา้ประชุม 
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ในปี 2557 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 204.43 ลา้นบาท และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที
 43 และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ
งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองนี;จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่ตํ
ากวา่ร้อยละ 40 ของ
กาํไรสุทธิประจาํปี เวน้แต่กรณีที
จะมีโครงการลงทุนอื
น โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที
เป็นเงินสดและหุน้ปันผล
ในปีที
ผา่นมาดงันี;  

 
 2557 2556 2555 

อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จาํนวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) - - 5 : 1 

มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) B.DE00 0.3000 0.1722 

รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) B.DE00 0.3000 0.3722 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบกาํไรสุทธิ 102% 86% 72% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรดาํเนินการดงัต่อไปนี;  

1. ณ วนัที
 M� ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีการจดัสรรเงินกาํไรไวเ้พื
อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย รวมทั;งสิ;น 
42,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั;น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินกาํไรเพื
อเป็นทุนสาํรอง
ตามกฎหมายเพิ
มเติม 

2. จ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2557 ในอตัราหุน้ละ  0.45 บาท (สี
สิบหา้สตางค)์ โดยบริษทัไดจ่้ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ �.E� บาท เมื
อวนัที
 �� กนัยายน 2557  คงเหลือเงินปันผลที
จะจ่ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ครั; งนี;  ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (ยี
สิบหา้สตางค)์ คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลทั;งปีจาํนวนทั;งสิ;น 
�VV,RRR,OFM.EV บาท คิดเป็นร้อยละ ��E ของกาํไรสุทธิเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล  รายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลครั; งนี;  เป็นดงันี;  

ลําดบัที	 กําไรสุทธจิาก เงนิปันผลตอ่หุน้(บาท) หกัภาษี ณ ที	จา่ย เครดติภาษี

1 Non BOI 0.11731 20%

2 BOI 0.07491 X 0%

3 เงนิปันผล - ISC 0.05778 0%

0.25000

 
�. เงินปันผลจาํนวน  �.��TM�   บาทต่อหุน้  จ่ายจากกาํไรสะสมที
ยงัไม่จดัสรรซึ
งเป็นกาํไรที
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในอตัราร้อยละ E� ผูไ้ดรั้บเงินปันผล ไดสิ้ทธิขอเครดิตภาษีในอตัรา ร้อยละ E� ตามมาตรา OT ทว ิของประมวลรัษฎากร 

2. เงินปันผลจาํนวน �.�TOR� บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสะสมที
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรของกาํไรจากกิจการที
ไดรั้บส่งเสริม

การลงทุน (BOI) ซึ
งผูถื้อหุน้บุคคลธรรมดา ไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณเป็นเงินไดเ้พื
อเสียภาษีและไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการ

คาํนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา OT ทวขิองประมวลรัษฎากร 
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M. เงินปันผลจาํนวน �.�FTTV บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสะสมที
ยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย คือ 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ ที
เป็นกาํไรที
ไม่ผา่นการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซึ
งผูถื้อหุน้ไม่ไดรั้บสิทธิเครดิตภาษีในการ 

 
 กาํหนดรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัที
 7 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที
 8 พฤษภาคม 2558 และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 21 พฤษภาคม 2558 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี;  

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  พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประธานฯไดชี้;แจงวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ที
 17 และ 18 

กาํหนดให้กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั;งหมด และกรรมการซึ
งออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ̂ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับตาํแหน่งอีกได ้ซึ
 งในการประชุมครั; งนี;  
มีกรรมการบริษทั ที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน โดยไดแ้นบรายละเอียดประวติักรรมการทั;ง 3 ท่าน คือ 

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

 
ทั;งนี; ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื
อบุคคลที
มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื
อรับการพิจารณาเลือกตั;งเป็นกรรมการเพิ
มเติม 

   
                 นายพรรณพ ชะระไสย ์ และนายวิบูลย ์สิทธาพร ไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่ไม่ประสงคที์
เสนอชื
อของตนเพื
อเลือกตั;ง
กลบัเขา้รับตาํแหน่งอีก  
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คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที
ผ่านมาแลว้จึงเห็นควรเสนอชื
อบุคคล
ดงัต่อไปนี; เสนอใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั;งเป็นกรรมการบริษทัฯ 

 
1. นายสมยศ  อคัคไพบูลย ์ 
2. นาย ช.นนัท ์  เพช็ญไพศิษฎ ์
 
 ส่วนนายอวยชยั  มติธนวรุิฬห์ คณะกรรมการสรรหาไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและไดด้าํรง

ตาํแหน่งคณะกรรมการบริษทัฯมาทั;งสิ;น 9 ปีหรือ 3 วาระ ซึ
 งเห็นวา่เป็นผูมี้ประการณ์สมควรเลือกตั;งกลบัเขา้เป็นกรรมการ
ของบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั;งกรรมการ M ท่านเขา้ดาํรงตาํแหน่งที
วา่ง  

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ 

  
ไม่มีผูถื้อหุ้นในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอให้ที
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที


ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุ้นที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี;  
 
  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 สําหรับปี 2558 
 ประธานฯรายงานให้ที
ประชุมทราบวา่ ในปี 2557 ที
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั; งที
 9 เมื
อวนัที
 25 เมษายน 2557 ได้
กาํหนดจาํนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงันี;   

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

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

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉลี
ยของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนตน์ั;น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนที
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉลี
ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ ดงันั;นคณะกรรมการเห็นสมควรใหค้ง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาํปี 2558 เท่ากบัปี 2557 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปลี
ยนแปลงจากที
ประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปีครั; งต่อไป 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี;  
 

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  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2558 

ประธานฯไดร้ายงานใหที้
ประชุมทราบวา่ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั (เดิมชื
อ สาํนกังาน เอินส์ท 
แอนด ์ยงั จาํกดั)  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั;งแตปี่ 2547 – 2557 โดยบริษทัมีผูส้อบบญัชีดงันี;  

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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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั;งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานกังาน อีวาย 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ประจาํปี 2558  ดงันี;   

1. นางสาวศิราภรณ์   เอื;ออนนัตก์ลุ   ทะเบียนเลขที
 3844 และ/หรือ 
2. นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ทะเบียนเลขที
 4579 และ/หรือ 
3. นางสาววธู   ขยนัการนาว ี  ทะเบียนเลขที
  5423  

ผูส้อบบัญชีทั; งสามท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้

เกี
ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 
บุคคลทั;ง 3 ของสาํนกังานดงักล่าว เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที
ไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทั

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ได ้โดยใหค้นใดคนหนึ
งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
ฯ และในกรณีที
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตอื
นของ บริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั แทนได ้และเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี
ประจาํปี 2558 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จาํนวนไม่เกิน 1,568,000 บาท ตามที
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เสนอ ดงันี;  โดย
มีรายละเอียดดงัต่อไปนี;   
 

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) 2558 2557 2556 2555 

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

ค่าตรวจสอบงบประจาํปี 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 จาํกดั) 2558 2557 2556 2555 

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

ค่าตรวจสอบงบประจาํปี 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 

รวมทั�งหมด 1,568,000 1,530,000 1,530,000 1,530,000 

 
ประธานได้แจ้งต่อที
ประชุมว่าทางสํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แจ้งขอขึ; นค่าตรวจสอบบัญชีจากปีก่อน ซึ
 งค่า

ตรวจสอบบญัชีไดใ้ชอ้ตัราเดิมมาเป็นระยะเวลาสามปีแลว้ จึงเห็นสมควรใหขึ้;นค่าตรวจสอบบญัชีตามจาํนวนที
เสนอมา 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ผูต้รวจสอบบญัชีทั;งสามท่านเป็นผูมี้ความเชี
ยวชาญและประสบการณ์ใน
ดา้นการตรวจสอบบญัชีเป็นอยา่งดีและค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชีที
เพิ
มขึ;น มีความเหมาะและเป็นไปตามราคาตลาด
ทั
วๆไป 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที

ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียง ขา้งมากของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี;  

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 พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มเตมิวตัถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  
ประธานฯไดร้ายงานใหที้
ประชุมทราบวา่ บริษทัฯมีความประสงคจ์ะประกอบกิจการเพิ
มเติมดงัต่อไปนี;  
1.ประกอบกิจการซื;อขายวสัดุหรือของเสียอุตสาหกรรมที
ไม่ใชแ้ลว้ นาํกลบัมาใชป้ระโยชน์อีก แปรสภาพ คดั คดั

แยก หรือใชก้รรมวธีิทางอุตสาหกรรมเพื
อใหไ้ดม้าซึ
งผลิตภณัฑใ์หม่ 
2. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดเก็บ และขนส่งของเสียจากชุมชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม นิคม

อุตสาหกรรม นิติบุคคลและองคก์รของรัฐต่างๆ 
 

 จึงเสนอใหเ้พิ
มเติมวตัถุประสงคก์ารประกอบธุรกิจดงักล่าว.ในหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ 
 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดเพิ
มเติมหรือไม่ โดยมีผูส้อบถามประธาน
เกี
ยวกบักิจการที
ขอแกไ้ขเพิ
มเติมดงัต่อไปนี;  

 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา) ถาม: 

วตัถุประสงคที์
แกไ้ขเพิ
มเติม บริษทัฯสามารถประกอบการไดภ้ายในปีนี;หรือไม่ และมีความพร้อมมากนอ้ยเพียงใด 
และความสามารถในการดาํเนินการตามวตัถุประสงค์ดังกล่าว ถา้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ บริษทัสามารถดาํเนินการได้ถึง 50  
เปอร์เซ็นตแ์ลว้หรือไม่ 

 
กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) ตอบ: 

โครงการนี;สามารถทาํไดภ้ายในปีนี;  และบริษทัฯมีความพร้อมในระดบัหนึ
ง ปัจจุบนัไดด้าํเนินการโดยประมาณ 50 
เปอร์เซ็นตแ์ลว้ 
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นายองอาจ ดาํรงสกุลวงษ์ กรรมการผูจ้ดัการบริษทัฯได้อธิบายความจาํเป็นและเหตุผลในการประกอบกิจการ
เพิ
มเติมวา่  เนื
องจากวตัถุดิบในการประกอบกิจการนี; เป็นขยะอุตสาหกรรมของบริษทัฯ ซึ
 งปกติบริษทัฯจะตอ้งเสียค่าขนยา้ย
เพื
อนาํเอาขยะไปกาํจดั  แต่กิจการนี;ไดน้าํของเสียกลบัมาผลิตเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ เพื
อเป็นประโยชน์และสร้างกาํไรให้บริษทัฯ 
โดยกลุ่มผูป้ระกอบการในสมาคมฟอกหนงัสมุทรปราการทั;งหมดก็ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดว้ย  รวมถึงทางสมาคมฟอกหนงัไทย
โดยนายกสมาคมก็ยนิดีที
จะเขา้ร่วมและใหค้วามร่วมมือดว้ยดว้ย เนื
องจากเห็นวา่มีประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการฟอกหนงัโดย
ส่วนใหญ่ 

 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา) ถาม: 

สองโครงการนี;สามารถถึงจุดคุม้ทุนไดภ้ายในกี
ปี  
 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) ตอบ: 
ตามภาพการคาํนวณคาดวา่จะสามารถถึงจุดคุม้ทุนภายในประมาณ 3-5 ปี แต่สิ
งที
ไดรั้บตลอดระยะเวลาที
ดาํเนิน

โครงการ คือ การที
บริษทัฯไม่ตอ้งไปเสียค่าขนและกาํจดัขยะ  
 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา) ถาม: 
กิจการดงักล่าวไดด้าํเนินการภายในที
บริษทัหรือไม่ ตอ้งเช่าที
ดินของบุคคลอื
นหรือไม่ และใชเ้งินลงทุนเท่าไร? 
 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) ตอบ: 
กิจการกระทาํภายในบริษทัฯเอง โดยที
ใชเ้งินลงทุนประมาณ 80 ลา้น 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที


ประชุมไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี
 ของจาํนวนเสียงทั;งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตาม พรบ. บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. EFMF มาตรา M� โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี;  

 
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  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี  
ประธานฯ สอบถามที�ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้จะเสนอเรื�องอื�นใดหรือไม่ 

  
ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นใดต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณา 
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ประธานฯไดส้อบถามที�ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ�งมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ�มเติมดงันี,  
 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ นายสมเกยีรต ิสาลพีฒันา ถาม: 
 ในปี 2558 บริษทัฯมองการทศันะการเติบโตของธุรกิจบริษทัเป็นยงัไงและปีที
แลว้บริษทัฯไดแ้จง้วา่ไดศึ้กษาเรื
อง
รองเทา้เซฟตี;  โครงการนี;ดาํเนินการไปแลว้หรือยงั 
 

กรรมการผู้จดัการ (คุณองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) ตอบ: 
 ในเรื
องของร้องเทา้เซฟตี;  ปัจจุบนัทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยูแ่ละสามารถหาลูกคา้ไดใ้นระดบัหนึ
ง และยงัมีการ
ส่งตวัอยา่งไปต่างประเทศดว้ย อีกทั;งทางเราอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการขอ มอก. เนื
องจากวา่บางบริษทัใหญ่ๆ กาํหนดวา่จะตอ้ง
ไดรั้บรองมาตรฐาน มอก.  
 ส่วนในปี 58 ภาคธุรกิจของยานยนต ์อยา่งทีทราบวา่คงจะไม่ไดห้วือหวา เหมือนปีก่อนๆที
ผ่านมา แต่ในไตรมาส 3 
และ 4 ของบริษทัฯก็คาดการวา่ยงัคงสามารถรักษามาตรฐานไดอ้ยู ่เนื
องจากวา่ธุรกิจเรานั
นไม่ไดมี้เพียงเฉพาะเบาะรถยนตเ์ท่า
นั
น และขอให้ผูถื้อหุ้นเชื
อว่าธุรกิจของบริษทัฯ ยงัคงดาํเนินการในระดบัดีอยา่งต่อเนื
อง ธุรกิจเราไม่มีถอย บุคลลากรของ
บริษทัฯมีความสามารถเพียงพอที
จะรักษาระดบัการคลองตลาดไดอ้ยู ่เราเชื
อวา่การเติบโตเรายงัอยูใ่นสองมิติไดอ้ยู ่
 

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนไทย (นางสาวสุภัทสร แซ่สิม ) ถาม: 
ทางบริษทัฯยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่อตา้นคอรัปชั
น อยากทราบวา่บริษทัฯมีนโยบายอยูแ่ลว้หรือไม่ มีแนวปฏิบติั

ในการเขา้ร่วมโครงการแลว้หรือไม่อยา่งไร  
 

ประธานกรรมการบริษัทฯ (นายธีระ วภูิชนิน)  ตอบ: 
บริษทัฯไดมี้นโยบายในเรื
องนี;อยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่ไดข้อ้สรุปวา่จะเขา้ร่วมโครงการเมื
อไรไง อยา่งไร 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ในที�ประชุมแสดงความเห็นเพิ�มเติม 

 ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และปิดประชุมเมื�อเวลา 14.30 นาฬิกา 
 
 
 
                                (นายธีระ วภูิชนิน)  
                                                   ประธานกรรมการ 


