
 
 
 

 
 
     
    21เมษายน 2560 
 
เร่ือง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 
  
 บริษัท ไทยฮา จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”)ขอแจงมติไดมีมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่ง
ประชุมในวันศกุรท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ หองปง-วัง ชั้น 2 โรงแรมแมน้ํา รามาดาพลาซา เลขท่ี 
2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวมทั้งส้ิน 114 ราย รวมเปนจํานวนหุนทั้งหมด 176,424,276 หุน คิดเปนรอยละ 63.46% ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบรษิัท โดยทีป่ระชุมมีมติสรุปได ดังน้ี 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2559 

 
วาระนี้ผานดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนโดยมีคะแนนเสียงเปนดังน้ี 
 
- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 โดยทีป่ระชุมรับทราบผลงาน ของคณะกรรมการเกีย่วกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2559 ตามที่เสนอ 

 
วาระนี้ผานดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเปนดังน้ี  

 
- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 

 
วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชี 
 

วาระนี้ผานดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเปนดังน้ี   

 
- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 

 
วาระที่ 4 อนุมัติการงดจัดสรรกําไรและการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ ดําเนินงานประจําป 2559 
 

วาระนี้ผานดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเปนดังน้ี  

 
- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 

 
วาระที่ 5 อนุมัติแตงตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนทีก่รรมการซ่ึงครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม

วาระในป 2560 จํานวน 3 ทาน ไดแก 1. นางปทมา  ตั้งพิรุฬหธรรม  ประธานกรรมการ  2. ดร.
ดนัย จันทรเจาฉาย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ 3. นางสาวปรินดาตั้งพิรุฬห
ธรรมกรรมการกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหน่ึง 
 
 
 
 



วาระนี้ผานดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดงัน้ี  

  
  1. นางปทมา  ตั้งพิรุฬหธรรม     ประธานกรรมการ 
 

- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 

 
  2. ดร. ดนยั  จันทรเจาฉาย         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 

- เห็นดวย                 176,424,176 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย                         100 เสียง  คดิเปนรอยละ 0% 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 
 

  3. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม  กรรมการ 
   

- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 
 

วาระที่ 6  อนุมัติคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจําป  2560 (ในอัตราเดียวกันกบัปที่

ผานมา) 

 

 ป 2560 
 

ป 2559 
 

 

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

22,000 22,000 บาท/ทาน/ครั้ง 

คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 15,400 15,400 บาท/ทาน/ครั้ง 

คาเบี้ยประชุมกรรมการ 11,000 11,000 บาท/ทาน/ครั้ง 

คาบําเหน็จประจําปคณะกรรมการ
บริษัท 

1,000,000 1,000,000 บาท/ป 
(กรณีบริษัทมีผลกําไรสุทธิ) 



  วาระนี้ผานดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเปนดังนี้  
 

- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 

 

วาระที่ 7 อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2560โดยแตงตั้ง 1. 
นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) และ/หรือ 2. นายพีระเดช พงษเสถียรศกัดิ ์
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4752)และ/หรือ 3. นายธนะวุฒิ พบิูลยสวัสดิ์ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) 
และ/หรือ 4. นางสาวสุสลิต อาดสวาง (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือ 5. นางสาวธัญพร ตั้ง
ธโนปจัย (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 9169)จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากดั เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทยอย โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูสอบทาน ตรวจสอบแสดงความเห็นตองบการเงิน ลงนามในรายงาน
การสองบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (ทั้งน้ี นางสาววันนิสา งามบัวทอง เปนผูตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษทัระหวางป 2556 ถึง 2559) 
 

  นอกจากนี้อนุมัตคิาตอบแทนรวม สําหรับบริษัท และบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 1,140,000.00 
บาท ซึ่งเปนอัตราเดยีวกับคาสอบบัญชีในป 2559 ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2560 ป 2559 

คาสอบบัญช ี 1,140,000.- 1,140,000.- 

คาสอบบัญชีของบริษัทยอย(2 แหง)  ไมมี ไมมี 

คาบริการอ่ืน ไมม ี ไมมี 

รวม 1,140,000.- 1,140,000.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  วาระนี้ผานดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเปนดังนี้  
 

- เห็นดวย                 176,424,276 เสียง  คดิเปนรอยละ 100.00% 
- ไมเห็นดวย              -ไมมี-        คดิเปนรอยละ - 
- งดออกเสียง             -ไมมี-    คดิเปนรอยละ - 
- บัตรเสีย                  -ไมมี- 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัท ไทยฮา จํากดั (มหาชน) 
 
 
 
    (นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม) 
       ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 


