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วนัท่ี  24 มีนาคม 2559 
  

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 11 ในวนัจนัทร์ท่ี 25  เมษายน 2559 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
  
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 
 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558  
2. รายงานประจ าปี 2558 (CD) 
3. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการพร้อมประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีออกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกลบั

เขา้ด ารงต าแหน่ง  
4. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
5. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ (ก), (ข) และ (ค)  
6. เอกสารหรือหลกัฐานท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งน ามาแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม 
7. ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
8. ค านิยาม “กรรมการอิสระ” 
9. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 
ดว้ยคณะกรรมการบริษทั อินเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้เรียกประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 11 ใน

วนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. (ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 น.) หอ้งประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี  

 
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 10 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งครบถว้นตรงตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้แลว้ คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังท่ี 10  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

 
2. รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : รายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของ บริษทัฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา ปรากฏในเอกสารรายงาน
ประจ าปี 2558 ท่ีไดส่้งมาพร้อมกบัหนงัสือ บอกกล่าวนดัประชุมแลว้นั้น ไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ก าหนด
ของส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯรอบปี  2558  ให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบ  
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3. พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั  ซ่ึงก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั ตอ้ง
จดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัท่ีผ่านการตรวจสอบ
จากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี) เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมติั งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ  
ส าหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ 

 
4. พิจารณาการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามผลการด าเนินงานในอตัราไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี เวน้แต่กรณีท่ีจะมีโครงการลงทุนอ่ืน  
ในปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิ 205.64 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี  43 และตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีจนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลท่ีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
 

 2555 2556 2557 
อตัราการจ่ายหุน้ปันผล  (จ านวนหุน้เดิม : หุน้ปันผล) 5 : 1 - - 
มูลค่าเงินสดปันผล  (บาทต่อหุน้) 0.1722 0.30 0.45 
รวมมูลค่าการจ่ายเงินปันผล (บาทต่อหุน้) 0.3722 0.30 0.45 
อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบก าไรสุทธิ 72% 86% 102% 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินก าไรไวเ้พ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รวมทั้ งส้ิน 
42,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติม 
 

2. จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ เพ่ิมเติมจากท่ีไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท (สิบหา้สตางค)์ ซ่ึงจ่ายไปเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558  

 
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งปีจ านวน 104,999,695.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 52 ของก าไรสุทธิเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล 
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3. ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี  10 
พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตามมาตรา 47 ทว ิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร ดงัน้ี 
 
- เงินปันผลจ านวน  0.0485   บาทต่อหุ้น  จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรรซ่ึงเป็นก าไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติ

บุคคลในอตัราร้อยละ 20 ผูไ้ดรั้บเงินปันผล ไดสิ้ทธิขอเครดิตภาษีในอตัรา ร้อยละ 20 ตามมาตรา 47 ทวิ ของ

ประมวลรัษฎากร 

- เงินปันผลจ านวน 0.0515 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจากเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย คือ 

บริษทั อินเตอร์ซีท คฟัเวอร์ ท่ีเป็นก าไรท่ีไม่ผ่านการเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บสิทธิเครดิต

ภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวขิองประมวลรัษฎากร 

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 
ก าหนดให้กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 
ของกรรมการทั้งหมด และหลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยูน่านท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการซ่ึง
ออกตามวาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 ท่าน คือ 
 

1. นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ ์  
2. นายสมชาติ ลิมปานุภาพ 

 

คณะกรรมการสรรหาไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ  ทั้งคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึง
ผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผา่นมาแลว้เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระดงักล่าว กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระ
ดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีกวาระหน่ึง 

 
6. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ส าหรับปี 2559 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทัมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารจะค านึงถึงหลกัความยติุธรรม และเป็น
ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเหมาะสมท่ีจะสามารถรักษาผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีบริษทัฯ ตอ้งการ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้
มีการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรม เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริษทั เดือนละ 40,000 บาท 
- กรรมการ   เดือนละ 25,000 บาท 
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
- กรรมการ   เดือนละ 15,000 บาท 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนในปีทีผ่่านมา 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2558 

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

กรรมการบริหารและกรรมการบริษทั 25,000 25,000 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการ
เฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั 
และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์
ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้คงเงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2559 เท่ากับปี 2558 จนกว่าจะมีการ
พิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 
 

7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 
ขอ้เท็จจริงและเหตุผล : บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี 2547 - 2558 โดยบริษทัมี
ผูส้อบบญัชีดงัน้ี 
 

นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ปี 2547 - 2549 รวม 3 ปี 
นางสาวทิพวลัย ์ นานานุวฒัน์  ปี 2550 - 2553 รวม 4 ปี 
นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ปี 2554 - 2557 รวม 4 ปี 
นางสาววธู ขยนัการนาวี   ปี 2558            รวม 1 ปี 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : ในปี 2559 บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ไดเ้สนอเปล่ียนแปลงรายช่ือผูส้อบ
บัญชี ตามรายละเอียดด้านล่าง คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู ้สอบบัญชีทั้ งสามท่านนั้ น ไม่มี
ความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ฯ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึง
เห็นสมควรเสนอให้อนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย ประจ าปี 2559  ดงัน้ี  
 

1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 4579 และ/หรือ 
2. นางสาว วธู ขยนัการนาว ี   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี  5423 และ/หรือ 
3. นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติทะเบียนเลขท่ี 3844  

 

บุคคลทั้ ง 3 เป็นผูต้รวจสอบบัญชีท่ีได้รับอนุญาตให้สามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ได ้โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตอ่ืนของ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั แทนได ้และเห็นสมควรใหอ้นุมติัค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 
2559 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 1,618,000บาท ตามท่ีบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เสนอ ดงัน้ี 
                              หน่วย : บาท 

บริษัทอนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน) 2559 2558 2557 2556 

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

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 700,000 700,000 680,000 680,000 

ค่าตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 80,000 80,000 80,000 80,000 

รวม 1,218,000 1,218,000 1,180,000 1,180,000 

บริษัทย่อย (บริษัทอนิเตอร์ซีท คฟัเวอร์ จ ากดั)     

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

ค่าตรวจสอบงบประจ าปี 300,000 250,000 250,000 250,000 

ค่าตรวจสอบ BOI (1 Certificate) 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 400,000 350,000 350,000 350,000 

รวมทั้งหมด 1,618,000 1,568,000 1,530,000 1,530,000 

 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบัญชีจาก
บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯและบริษทัย่อย ประจ าปี 2559 และเห็นสมควรให้เสนอ
ค่าตอบแทนการตรวจสอบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ านวนไม่เกิน 1,618,000 บาท ตามความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ี ดงักล่าวขา้งตน้ โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขา้
ร่วมประชุม ณ สถานท่ีประชุมในวนัดงักล่าวไดต้ั้งแต่เวลา 13:00 – 14:00 น. หากท่านไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง และประสงค์จะมอบให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะซ่ึงไดแ้นบมาพร้อมน้ี (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 5) หรือตามแบบพิมพ์ท่ีกระทรวงพาณิชยก์ าหนด และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายงับริษทัฯ 
อยา่งนอ้ยก่อนวนัประชุม 1 วนัท าการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลกัฐานเป็นการล่วงหนา้โดยจ่าหนา้ 
ซองถึง  
เลขานุการบริษทั 
บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน)  
678 ซอยที.เจ.ซี ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  
โทร:  +66 2 323 - 2754 ถึง 5, + 66 2 709 - 5512 ถึง 4 
โทรสาร: +66 2 709 – 5516 
(ท่านสามารถดูรายละเอียดของเอกสารหลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้ร่วมประชุมไดจ้ากส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

 
อน่ึง บริษัทฯ มีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีคร้ังท่ี 11 ในวนัท่ี 10 

มีนาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559   

 
 

     ขอแสดงความนบัถือ  
 
         
 

 (นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ)์  
     รอง ประธานกรรมการ  


