


 

 

 

 

 

     

 

     
    วันที่ 21 มีนาคม 2562 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน  ท่านผู้ถือหุน้ 
 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 
  1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
  2. QR Code ซ่ึงบรรจขุ้อมูลรายงานประจ าปี 2561 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  3. ข้อบังคับบรษิัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
  4. ข้อมูลบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ 
  5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม 
  6. หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.,ข. และ ค. (ขอแนะน าใหใ้ช้ แบบ ข.) 
  7. แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซ่า 
  
 ด้วยคณะกรรมการบริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติใหจ้ัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดี
ที ่25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ.ห้องโฟร์ริเวอร์ช้ัน G โรงแรมแม่น้ ารามาดาพลาซ่าเลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้
 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ได้จัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2561 และบริษทัได้
ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง เหน็สมควรรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 
 

วาระท่ี 2   พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้อเท็จจริงและเหตุผลขอให้ทีป่ระชุมรับทราบผลการด าเนนิงานของบริษทั ประจ าปี 2561 ดังรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2561 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาและรับรองผลการด าเนินงานของบรษิัท และเห็นว่าที่
ประชุมผู้ถือหุน้สมควรได้รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2561 
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วาระท่ี 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผลขอให้ทีป่ระชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง 
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณางบการเงินของบรษิัท ส าหรบัปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว แล้วเห็นสมควรรับรองงบการเงินดังกล่าว 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดให้บรษิัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
50 ของก าไรสุทธิของงบการเงนิรวม หลังหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบรษิัทได้ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ให้น าปจัจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษทั สภาพ
คล่องของบรษิัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั 
 
จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2561 ให้แก่ผู้ถอืหุ้น ในอัตรา
หุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินทัง้ส้ิน 11,120,000 บาท จากก าไรสุทธิ 15,940,944.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
77.79% ของก าไรสุทธิ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้ของบรษิัท  

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปนัผล ปี 2561 
 (ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2560 
 (ปีทีเ่สนอ) 

ก าไร (ขาดทุน)สุทธ ิ(บาท) 15,940,944.00บาท 10,221,359.00บาท 

จ านวนหุน้ 278,000,000 หุ้น 278,000,000 หุ้น 

เงินปนัผลจ่ายประจ าปีต่อหุ้น 0.04 งดจ่าย 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 11,120,000 บาท งดจ่าย 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 77.79% งดจ่าย 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดสรรก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุน้ละ 0.04 บาท คิดเปน็เงนิ 
11,120,000.00 บาท หรือคดิเปน็ร้อยละ 77.79% ของก าไรสุทธิ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 
2562  

 
วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผลตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่ง
ในสาม ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ซ่ึงรายนามกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในปนีี้ ได้แก่  
1. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
3. นางสาววิไล  ตั้งสิน  กรรมการ 
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อนึ่ง บรษิัทไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทั เพื่อให้สิทธผิู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลทีเ่ห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเปน็กรรมการบริษทั ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 – 15 มกราคม 2562 ซ่ึง
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอช่ือกรรมการมายังบริษัทแต่อย่างใด 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากบรษิัทไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะ
แต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรษิัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านคือ ดร.สมจนิต์ ศรไพศาล  นายวรวุฒิ  
ตั้งพิรุฬห์ธรรม และ นางสาววิไล  ตั้งสิน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้กรรมการอิสระจะ
สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเปน็อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง และประวัติกรรมการที่ได้รับการ
เสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหนง่ รวมถึงนิยามกรรมการอิสระมีปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
เนื่องจากปัจจุบนั บรษิัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบก็ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 
1/2562 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบที่ได้รบัอยู่ในปจัจบุัน ตามมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เป็นอัตราค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผดิชอบ โดยเปรียบเทยีบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของบริษทั จงึเห็นควรเสนออนุมตัิค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดิมเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2561 ดังนี ้
 

 ปี 2562 
 (ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 
 (ปีที่ผ่านมา) 

 

ค่าเบี้ยประชุมประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

30,000 30,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ 

20,000 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 15,000 บาท/คน/ครั้ง 

ค่าบ าเหน็จประจ าปี
คณะกรรมการบริษทั 

1,000,000 1,000,000 บาท/ปี  
(กรณีบริษทัมีผล
ก าไรสุทธิ) 

   
อนึ่ง รายละเอียดขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 46 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรน าเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ดังนี ้
 1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครั้ง 
 2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง 
 3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง 
 4. ค่าบ าเหน็จประจ าปคีณะกรรมการบริษัท จ านวนไม่เกิน 1,000,000  บาท / ป ี (กรณีที่บริษทัมีผล

ก าไรสุทธิ) 
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วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผลเพื่อใหเ้ปน็ไปตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงก าหนดให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 49 ได้ใหค้วามเหน็ควรเสนอแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบ
บัญชีจากบรษิัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัดเนื่องจากเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบรษิทัเปน็อย่างดี ประกอบ
วิชาชีพด้วยความเป็นกลาง เป็นอสิระ และมีความรับผิดชอบในการส่งมอบงานตรงต่อเวลาโดยสม่ าเสมอ อีกทั้ง 
ยังไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทั บรษิัทย่อย ผูบ้ริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อยา่งใด  
ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใหเ้สนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด ตามรายช่ือต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท และบริษทัย่อย ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2562 
 
 รายนาม เลขทีใ่บอนุญาต จ านวนปทีี่สอบบญัชีใหบ้ริษทั 
1. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร    9393    1 
2. นายพจน์ อัศวสันติชัย    4891  - 
3. นางสาวรุ่งนภา  แสงจันทร ์   10142    - 
4. นางสาวสุสลิต อาดสว่าง     7517  - 
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย    9169  - 
  
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี หน้า 49) เห็นควรเสนอให้ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรวม ส าหรับบรษิัท และ
บริษทัย่อย เปน็จ านวนเงิน 1,170,000.00 บาท เพิ่มขึน้ ตามรายละเอียดดังนี ้
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2562  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2561 
(ปีทีผ่่านมา) 

ค่าสอบบัญชีส าหรับบรษิัทและบริษัทย่อย 1,170,000.- 1,140,000.- 

ค่าบริการอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี

รวม 1,170,000.- 1,140,000.- 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาแต่งตั้งนางสาวอริสา ชุมวิสูตร(ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 9393) และ/หรอืนายนายพจน์ อัศวสันติชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 4891)   และ/หรือ
นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142) และ/หรือ นางสาวสุสลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรอื  นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169) จากบริษทั 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท และบรษิัทย่อย ส าหรับรอบปบีัญชีทีจ่ะส้ินสุดลงในวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และก าหนดค่าตอบแทนรวมเป็นจ านวนเงิน 1,170,000.00 บาท ส าหรับบรษิัท และบริษทัย่อยของ
บริษทั 
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วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไข เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้มีข้อความชัดเจน
ครอบคลุม ส าหรับรองรับการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 
3 เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จาก
เดิม 46 ข้อ เป็น 48 ข้อ เพิ่มเติมอีก 2 ข้อดังนี้  
1. ประกอบกจิการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเปิดรบัสมาชิก รวมทั้งการเก็บค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา จดัจ าหน่าย
สินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์ทุกชนิด ทุกประเภท ผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือออนไลน์ เวบ็ไซต์ 
แอปพลิเคช่ัน รวมถึงให้บริการคน้คว้าข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ 
2. ประกอบกจิการพัฒนาและบ ารุงรกัษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร รวมทั้งโมบายแอปพลิเคช่ันทุก
ประเภท 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมัตแิก้ไข เพิ่มเติม 

หนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงคข์องบริษทัฯ   
 
วาระท่ี 9           พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี   
 
 อนึ่ง บริษทัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 และให้รวบรวม

รายช่ือผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562  
 
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบรษิัท
จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น. และเพื่อเปน็การอ านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉนัทะในการ
ลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใครข่อใหท้่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะโปรดน าเอกสาร และหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม
ตามรายการในส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 (ถ้าม)ี มาแสดงต่อเจ้าหนา้ที่ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ส าหรับหนังสือมอบฉันทะ 
บริษทัขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7) ซ่ึงท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบรษิัทฯ 
 
 ทั้งนี้ เพื่อใหท้่านได้รบัประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ 
หากท่านมีค าถามที่ต้องการใหบ้รษิัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี้ สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าไดท้ี่
โทรสารหมายเลข 034-288-415 ถึงเลขานุการบรษิัท (คุณวริยา  แซ่ตั้ง) 
 
 อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรับหนังสือรายงานประจ าปี  2561 ท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่  ฝ่ายส านัก
กรรมการ บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 140 หมู ่5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 02-482-1661-6  
โทรสาร 034-288-415 เพื่อบริษัทฯ จะได้จัดส่งให้แก่ท่านต่อไป 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 
   บริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
    (นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม) 
      ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 
ฝ่ายส านักกรรมการ 
โทร.02-482-1661-6 / โทรสาร 034-288-415 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 

 
เวลา และสถานที่ ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์  
ชั้น G  โรงแรมแม่น้้ารามาดาพลาซา เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มการประชุม เม่ือเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จ้านวน 64 ราย คิดเป็น 166,707,399 หุ้น 
และผู้รับมอบฉันทะ จ้านวน 61 ราย คิดเป็น 2,457,403 หุ้น รวมทั้งสิ้น 125 ราย นับจ้านวนหุ้นรวมกันได้ 
169,164,802 หุ้น คิดเป็น 60.85% ของจ้านวนหุ้นทั้งสิ้น 278,000,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ้านวนหุ้น
ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท 
 
 จากนั้น นายสมฤกษ์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ท้าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
(“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวแนะน้ากรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งน้ี ดังนี้ 

1. นางปัทมา  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ดร.สมจินต์  ศรไพศาล  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ดร.ดนัย  จันทร์เจ้าฉาย  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. ดร.วิสุทธิ  วิทยฐานกรณ ์  กรรมการ และกรรมการผู้มีอ้านาจลงนาม 
6. นางสาววิไล  ตั้งสิน   กรรมการ  
7. นายสันติ  โอภาสปกรณ์กิจ  กรรมการอิสระ 
8. นายสมฤกษ์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการ กรรมการผู้มีอ้านาจลงนาม  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
9. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการ  
10. นายวรวุฒ ิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการ และกรรมการผู้มีอ้านาจลงนาม 

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมด 
 จากนั้น คุณสมฤกษ์ได้กล่าวแนะน้าผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

- นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต 6383  บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ากัด 
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ประธานได้ชี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 

1. ผู้ถือหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ้านวนหุ้นท่ีมี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา 
2. ในวาระการประชุม วาระที่ 1, 3, 4, 6, 7, 8 และ 9 ซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ขอให้ผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือ และยื่นบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อท้าการนับคะแนนต่อไป 

3. ในวาระการประชุม วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ประธานได้ขอให้ ดร.สมจินต์ ศรไพศาล 
รับหน้าที่เป็นประธานในวาระดังกล่าว จะขอให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อด้ารงต้าแหน่งกรรมการนั้น ออก
จากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปราย และออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้จะใช้วิธียกมือ 
และย่ืนบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีดี 

4. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอค้าถามขอให้ยกมือ และ
เม่ือประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นชื่อใดแล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือ
ค้าถาม 

 
โดยก่อนเริ่มระเบียบวาระการประชุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้แจ้งว่าบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 

โดยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ประกาศ
เผยแพร่รายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.kasetbrand.com โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ มา 
นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ ผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 21 
มีนาคม 2560 

 
นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งว่าบริษัทแจ้งให้มีผู้ท้าหน้าที่เป็นคนกลาง เพื่อท้าหน้าที่ดูแลการประชุม และการ 

นับคะแนนให้เป็นไปอย่างโปร่งใส โดยจะเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้แก่  คุณฐานียะ เตชะวิภู และ คุณสถาพร ผังนิ
รันดร์ ตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธ์ผู้ถือหุ้น คุณพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ในการร่วมส่งเสริมให้บริษัทค้านึงถึงสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดี 
 

 จากนั้น ประธานได้ด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2560  
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2560 ซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้ารายละเอียดระบุในหนังสือเชิญประชุมหน้า 7 ถึง
หน้า 23 และบริษัทได้ส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฏหมายก้าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว โดยในปี 2560  

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอภิปราย ซึ่งมีค้าอภิปรายดังนี ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น แจ้งว่า ในวาระที่ 3 ย่อหน้าสุดท้าย มีข้อผิดพลาดในข้อความที่ตน

ได้ระบไุว้ว่า ดังนั้นผู้สอบบัญชีอย่าเขียนรายงานการประชุมแบบท้าลายบริษัท ซึ่งท่ีถูกต้องคือ ท้าร้ายบริษัท และใน
วาระต่อเนื่อง ในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งอ้างถึงมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี   หลังการเลือกตั้งสภาปีที่แล้ว 
ข้อความในรายงานได้รับการแก้ไขจากค้าว่า ซึ่ง เป็น หาก ได้กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีที่ได้แก้ไขถ้อยค้าแล้ว 

 
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดประชุมเร็วกว่าปีที่แล้ว 1 วัน ขอบคุณผู้

ตรวจสอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีเร็วขึ้น ปีหน้าอยากให้จัดการประชุมก่อนสงกรานต์ และมีพิธีรดน้้าด้าหัว
คณะกรรมการของบริษัท 
 

 เม่ือไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และ
ได้แจ้ง 

ผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 
 
 

 
 มติ : รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจ้าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 
 
 
 

มติ จ้านวนหุ้น ร้อยละ 
เห็นด้วย 169,164,802 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
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วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประธานได้กล่าวรายงานผลการด้าเนินการของบริษัท ในปี 2560 ต่อที่ประชุม และแจ้งว่าไม่มีการ
ลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งจะลงคะแนนในวาระท่ี 3 ผลการด้าเนินงานโดยสรุปมีดังนี ้
ในปี 2560 ผลประกอบการของบริษัทก้าลัง TURNAROUND กลับมาเป็นบวก จากขาดทุน 10.6 ล้านบาท

เป็นก้าไรสุทธิ 10.22 ล้านบาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,330.54 ล้านบาท เพิ่ม 2.11% จากปี 2559 ที่มีรายได้ 
1303.01 ล้านบาท รายได้มาจากการขายของในประเทศ 695 ล้านบาท คิดเป็น 52% และขายต่างประเทศ 635 
ล้านบาท คิดเป็น 48% สัดส่วนในประเทศปรับตัวสูงขึ้นและเป็นครั้งแรกที่สูงกว่า 50% 

 
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีความภูมิใจที่ได้รับ

การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตร่วมกับภาคเอกชนไทย อันดับที่ 236 โดยบริษัทใช้เวลา 
2 ปีกว่า ในการจัดสัมมนา อบรม และปฏิบัติอย่างจริงจังร่วมกับองค์กรต่างๆ มีค้าขวัญว่า “ซื่อสัตย์ สุจริต 
สร้างสรรค์ โปร่งใส เป็นหัวใจของคนไทยฮา”  ทีไ่ด้จากการประกวดโดยพนักงานในองค์กร 

 
จากนั้น ประธานได้แนะน้าสินค้าใหม่ของบริษัท ได้แก่  
1. วุ้นเส้นชาร์โคล ท้าจากผงถ่านไม้ไผ่ญี่ปุ่น ช่วยในการดีทอกซ์ ดูดซับสารพิษในทางเดินอาหารและล้าไส้ 

ดีต่อสุขภาพ เป็นสินค้าทีไ่ม่ใช้น้้ามันทอด จึงไม่มี Trans Fat มีจ้าหน่ายในห้างท่ัวไป  
2. วุ้นเส้นกึ่งส้าเร็จรูปแบบถ้วย รุ่น Black series 3 รสชาติ ได้แก่ รสเย็นตาโฟ วางจ้าหน่ายที่ร้าน Seven-

Eleven 8,000 กว่าสาขา, รสก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นและรสก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋น เริ่มวางจ้าหน่ายห้างค้าปลีกชั้นน้า
ทั่วไป  

3. ทองม้วนแบรนด์ “Coco Riz และ Coco Jas” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากมะพร้าว และข้าวหอมมะลิ ที่ผลิต
และจัดจ้าหน่ายไปแล้วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคือ ทองม้วนสอดไส้
ช็อกโกแลต 

 
นางสาวประภา โอวานนท์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การส่งออกของบริษัทมีสินค้าตัวใดบ้าง  
 
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า สินค้าตราเกษตรทุกตัวได้ขายส่งออกไปยัง

ต่างประเทศ โดยหลักๆ เป็นข้าว และวุ้นเส้น ที่ได้ส่งออกไปในสหรัฐอเมริกามาประมาณ 20 ปี ส่วนสินค้าใหม่ก็
เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าทั้งในยุโรปและออสเตรเลีย ในด้านของวุ้นเส้นกึ่งส้าเร็จรูป Black series ทางบริษัทได้วาง
จ้าหน่ายท่ีร้าน JASONS Market Place ใต้ตึกไทเป 101 ในไต้หวัน และในอีกหลายประเทศอยู่ระหว่างการส่งออก 
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กิจกรรมทางการตลาด ได้แก่  
1. บริษัทได้ลงโฆษณาและตราสินค้าในรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้านและรายการเกมพันหน้า ซึ่งเป็น

รายการทีมีเรตติ้งระดับ 7 มีผู้ชมรายการประมาณ 5 ล้านคน นอกจากนี้ยังลงโฆษณาในดิจิตอลทีวี รายการ The 
Mask Singer Season 2 และ 3 ซึ่งเรตติ้งดีมาก 

2. บริษัทได้ให้เงินสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย “ทีมสุพรีม” ในการแข่งขันลีคต่างๆ  
3. โฆษณาชุด “กินข้าวกัน” ผ่านช่องทาง Social media และมีกิจกรรมสนุกๆให้ลุ้นรับรางวัลบัตรก้านัล

รับประทานอาหาร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบนหน้าเพจ Facebook: KasetShopOnline เป็นหม่ืนคน 
4. บริษัทได้สนับสนุนคนไทยในการออกก้าลังกาย โดยการสนับสนุนงานวิ่งมาราธอนร่วมกับหน่วยงาน

ต่างๆ เช่น UNICEF LINE Run , Fight Breast Cancer The Obstacle Run 2017, WE RUN WE FUND 
5. บริษัทได้ขยายช่องทางการขายทาง E-Commerce ผ่าน Lazada และ 11-Street เป็นต้น 
กิจกรรมอื่นๆ  
1.บริษัทได้ช่วยชาวนา ด้วยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากชาวนาโดยตรง ในราคาตลาด และมีโครงการ

สนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ อีกทั้งยังมีโครงการสนับสนุนชาวนาปลูกถั่วเขียวอินทรีย์หลังปลูกข้าว   
2. บริษัทได้ก้าวเข้าสู่นโยบาย “องค์กรแห่งจิตเดิมแท้ หรือ SELF Organization” โดยได้จัดอบรมพนักงาน

เพื่อท้างานเพื่อส่วนรวมและสังคม 
 
นายอลงกฏ มโนรุ่งเรืองรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า 1. สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม มีสัดส่วนรายได้ระหว่างปี 2016 

และ  2017 ที่ขายในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ 2. ค่าใช้จ่ายในการขายปีที่ผ่านมาสูงขึ้น จึง
อยากทราบว่าผู้บริหารมีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายปี 2018 นี้อย่างไรบ้าง ถ้าเป็นไปได้อยากขอ
ความกรุณาให้บริษัทแยกยอดขายสินค้าที่เพิ่มมูลค่านี้ออกมา ในรายงานที่ส่งตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสของปี
หน้า 

 
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า 1. ปี 2017 สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มปี 2017 มี

สัดส่วนการขายคิดเป็น 10.69% หรือ 142 ล้านบาท ส่วนปี 2016 มีสัดส่วนการขายคิดเป็น 8% หรือ 113 ล้านบาท  
และตั้งเป้าหมายการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มในปี 2018 ส่วนงานต่างประเทศมีสัดส่วนการขาย 20% และใน
ประเทศ 30% 2. เรื่องค่าใช้จ่ายในการขาย ปี 2018 จะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายการโฆษณาในทีวีดิจิตอลน้อยลงและ
ไปเพิ่มเติมในส่วนของสื่อ Social media แทน โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ แต่ประสิทธิภาพใน
การสื่อสารสินค้า จะเข้าถึงลูกค้าได้เพิ่มขึ้น 
 เมื่อไม่มีค้าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอชี้แจงวาระท่ี 3 ต่อไป  
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส้าหรับปีสิ้นสุดเม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่าน 

การสอบทานและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้วโดยงบการเงินได้น้าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยกล่าวชี้แจงว่า 
 ในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จาก 692.85 ล้านบาท เป็น 716.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
3.49% หนี้สินรวมจาก 352.71 ล้านบาท เป็น 366.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.80% ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 
340.13 ล้านบาท เป็น 350.89 ล้านบาท มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 1,303.02 ล้านบาท เป็น 1,330.54 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2.11% และจากปี 2559 ขาดทุน 10.17 ล้านบาท เป็น ก้าไรสุทธิ 10.22 ล้านบาท 

 
ทั้งน้ี ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีค้าถามและค้าตอบดังนี้ 
 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอบคุณและเป็นก้าลังใจให้บุคลากรของไทยฮาที่มาได้ถูก

ทางแล้ว ทั้งน้ี ได้อภิปรายว่า การสร้างแบรนด์ของเราเองต้องใช้เวลาและต้องลงทุน อยากให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจกัน ส่วน
เรื่องอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ในปัจจุบันค่อนข้างน้อย จึงขอให้หาแนวทางปรับเพิ่มขึ้น 

 
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวขอบคุณและรับทราบเรื่องผลตอบแทน จะ

ตั้งใจท้าให้ดีขึ้น  
 
นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง การประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนประมาณ 4 

ล้านกว่าบาท ตอนนี้ บริษัทย่อยเกษตรลาวเป็นอย่างไร และมีแผนธุรกิจอย่างไร และบริษัทย่อยเชียร์ เทรดดิ้ง มี
สถานะช้าระบัญชีมานานแล้ว มีความคืบหน้าอย่างไร และต้องตั้งค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุนเพิ่มหรือไม่ 

 
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า บริษัทเกษตรลาวตั้งขึ้นตอนที่มีนโยบายรับ

จ้าน้าข้าว ซึง่ข้าวในประเทศหายากมากและคุณภาพไม่ดี จึงเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อส่งข้าวหอมมะลิลาวเข้าไปในยุโรป 
แต่หลังจากรัฐบาลไม่ประกันราคาข้าว ตลาดการค้าข้าวได้เข้าสู่กลไกตลาดปกติ บริษัทจึงหันกลับมาท้าตลาดข้าว
ไทยมากขึ้น ในส่วนของข้าวลาวยังคงมีขายเข้าไปในยุโรป เนื่องจากยังได้รับผลประโยชน์ทางภาษี ส่วนบริษัท
เกษตรลาวได้สร้างรายได้มากมายแล้วในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับทาง บมจ.ไทยฮาถือหุ้น 100% ในมุมธุรกิจใน
อนาคตคงต้องศึกษาต่อ เนื่องจากบริษัทเกษตรลาว ยังมีสถานะด้าเนินธุรกิจอยู่  

   
นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ชี้แจงว่า ส่วนของบริษัทเชียร์ เทรดดิ้ง ที่ยังคงสถานะรอช้าระบัญชี 

เนื่องจากรอกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าปีน้ีจะปิดบริษัทได้เรียบร้อย 
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 เมื่อไม่มีค้าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น และได้แจ้ง
ผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 

 
มติ จ้านวนหุ้น ร้อยละ 

เห็นด้วย 169,164,802 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
  
มติ : อนุมัติงบการเงิน ส้าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการการตรวจสอบ 
 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรก าไร และการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจ าปี 2560 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก้าไร และการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจ้าปี 
2560 โดยกล่าวชี้แจงว่า 
 ด้วยนโยบายของบริษัท ก้าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลังหักเงินส้ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัทได้ก้าหนดไว้ โดยให้น้าปัจจัยต่าง ๆ มาพิจารณา
ประกอบด้วย เช่น ผลการด้าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลการด้าเนินงานเป็นบวก 
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีขาดทุนสะสม  ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการล้างขาดทุน
สะสมในปี 2560 ก่อน จึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลในปีถัดไปได้ (มาตรา 116 และมาตรา 51 พรบ.มหาชน) ดังนั้น
คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรก้าไรและงดจ่ายเงินปันผลส้าหรับผลการ
ด้าเนินงานประจ้าปี 2560 
 
 นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งว่า บริษัทจะมีการขออนุมัติการล้างขาดทุน

สะสมในปีนี้ ซึ่งอยู่ในวาระ 8 และการล้างขาดทุนสะสมน้ีไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล 

 เม่ือปรากฏว่าไม่มีค้าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น 
และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังนี ้

 
 
 

บัตรเสีย 0 0 
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มติ จ้านวนหุ้น ร้อยละ 
เห็นด้วย 169,154,602 99.99 
ไม่เห็นด้วย 10,000 0.01 
งดออกเสียง 200 0.00 

 
 
 มติ : อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส้าหรับผลการด้าเนินงานประจ้าปี 2560 
 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานของวาระนี้ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบก้าหนดออกจากต้าแหน่งตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ้ากัด และข้อบังคับของบริษัท ก้าหนดให้กรรมการต้องออกจากต้าแหน่งตามวาระจ้านวนหนึ่งในสาม ใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าด้ารงต้าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  ซึ่ง
รายนามของกรรมการท่ีพ้นจากต้าแหน่งตามวาระในปีนี้ ได้แก่ 

  1. นายสมฤกษ์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  2. รศ.ดร.พุทธกาล  รัชธร   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3. ดร.วิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
จากที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติ

เหมาะสมในการรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายในเสนอชื่อกรรมการมายังบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้ร่วมพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ คือ นายสม
ฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม, รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร และ ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กลับเข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการต่ออีก
วาระหนึ่งทั้งน้ี ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด้ารงต้าแหน่ง รวมถึงนิยามกรรมการอิสระรายละเอียด
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบ 4 หน้า 26-28 

 
เพื่อให้ที่ประชุมได้ออกความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างเต็มที่ ประธานได้เรียนเชิญทั้ง 3 ท่านออกจาก

ห้องประชุมชั่วคราว จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
และลงคะแนนเสียงได้อย่างเต็มที่  

 

บัตรเสีย 0 0.00 
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นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์  กล่าวขอให้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอยู่
ก่อนเพื่อสอบถาม การท้าหน้าที่ในฐานประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ผ่านมาและในอนาคต 

 
รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในฐานะประธานกรรมการอิสระมีหน้าที่ 1. 

ก้ากับการด้าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีคุณธรรม และโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. เน้นเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ตามนโยบายของชาติ ซึ่งบริษัทด้าเนินการมาโดยตลอดจนได้รับการรับรองที่ปฏิบัติได้ 3. พิจารณาการท้าธุรกรรม
ต่างๆ เป็นที่เป็นไปด้วยความปกติวิสัย ซึ่งตนมีความประทับใจการท้างานของคณะกรรมการบริษัทนี้ และตน
ร่วมกับกรรมการหลายท่านได้ท้า CSR ให้สังคม ทั้งนี้ หน้าที่กรรมการอิสระไม่ได้ลงลึกถึงกลยุทธ์การบริหารซึ่ง
เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 

 
นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา อาสาพิทักษ์สิทธิ์  กล่าวขอบคุณ และสอบถามประธานของวาระนี้ว่า กรรมการ

อิสระมีกรอบระยะเวลาการด้ารงต้าแหน่งหรือไม่ ได้กี่ปีหรือกี่วาระ  
 
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล ประธานของวาระนี้ ชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการอิสระมีวาระ 3 ปี เหมือนกรรมการ

ทั่วๆไป ส่วนการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ไม่มีการก้าหนดระยะเวลาไว้ วัตถุประสงค์ของกรรมการอิสระ  คือเป็น
ตัวแทนผู้ถือหุ้นท่ัวไปและระมัดระวังให้การบริหารจัดการมีธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการทุกท่านก็พิจารณากันและกัน
และพิจารณาการท้าหน้าที่ของตัวเองว่าท้าบนหลักการที่ถูกต้องหรือไม่ จากนั้น ประธานได้เรียนเชิญ รศ.ดร.
พุทธกาล รัชธร กรรมการอิสระ ให้ออกจากห้องชั่วคราวและช้ีแจงเร่ืองการลงคะแนนเสียง 

 
 เม่ือปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีค้าถามเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้
ข้างต้น และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 
 

ชื่อกรรมการ ต้าแหน่ง เห็นด้วย 
(%) 

ไม่เห็นด้วย 
(%) 

งดออกเสียง 
(%) 

บัตรเสีย 
(%) 

นายสมฤกษ์  
ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 

169,128,522 เสียง 
(99.98%) 

200 เสียง 
(0.00%) 

36,080 เสียง 
(0.02%) 

0 เสียง 
(0%) 

รศ.ดร.พุทธกาล 
รัชธร 

กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

169,128,422 เสียง 
(99.98%) 

200 เสียง 
(0.00%) 

36,180 เสียง 
(0.02%) 

0 เสียง 
(0%) 

ดร.วิสุทธิ  
วิทยฐานกรณ์ 

กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

169,128,522 เสียง 
(99.98%) 

200 เสียง 
(0.00%) 

36,080 เสียง 
(0.02%) 

0 เสียง 
(0%) 
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 มติ : อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม (2) รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร และ (3) ดร.วิสุทธิ  
วิทยฐานกรณ์ เข้าด้ารงต้าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 
จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม  
 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่าน ที่ประชุมปรบมือแสดง

ความยินดี 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจ้าปี 2561 
โดยได้กล่าวชี้แจงว่า 
 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบัน ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ้าปี 2560 เป็นอัตราค่าตอบแทนที่ไม่ได้
ถูกปรับขึ้นหลายปี และเม่ือเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ของบริษัท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก้าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจ้าปี 
2561 ในอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ดังนี ้
 

 ปี 2561 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2560 
(ปีที่ผ่านมา) 

หมายเหตุ 

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 22,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 15,400 บาท/คน/คร้ัง 
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 15,000 11,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่าบ้าเหน็จประจ้าปีคณะกรรมการบริษัท ≤1,000,000 ≤1,000,000 บาท/ปี* 
*กรณีที่บริษัทมีผลก้าไรสุทธิ 

 
ทั้งน้ี ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีค้าถามและค้าตอบดังนี้ 
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอให้พิจารณาค่าบ้าเหน็จให้คณะกรรมการบริษัท 

อย่างกรณีที่ปี 2560 มีก้าไร 10 ล้านบาท จะท้าให้ผู้ถือหุ้นน้อยใจเพราะไม่ได้รับเงินปันผล แต่กรรมการได้รับค่า
บ้าเหน็จ  
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นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ที่มาของ 10 ล้านนี้ กรรมการทุกท่านได้
ท้างานหนักมาก ในการระดมความคิด ค้นหากลุยทธ์ เพื่อผลักดัน ให้เราพ้นวิกฤต และกรรมการทุกท่านท้างาน
ด้วยความตั้งใจเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผล 
   

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น เสนอว่า ค่าบ้าเหน็จ ควรเปลี่ยนจากกรณีที่บริษัทมีก้าไรสุทธิ เป็น
กรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผล  
   

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติม การน้าเงินค่าบ้าเหน็จไปผูกกับการจ่ายปันผล
อาจจะท้าให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เช่นกัน  
   

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มีอ้านาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว
สรุปว่า จะรับไปพิจารณาเพื่อหารือในครั้งหน้า 
   

นายวินัย รุง่ทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ท้าไมคุณปัทมาไม่ได้รับค่าตอบแทน
เลย และปีที่แล้วค่าบ้าเหน็จคณะกรรมการตั้งไว้ 1,000,000 บาท แต่ะจ่ายจริง 500,000 บาท ทางคณะกรรมการมี
ความคิดอย่างไร 
   

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ทางบริษัทขาดทุนก่อนหน้านี้ จึงไม่ขอรับ
ค่าตอบแทนดังกล่าว  

  
 นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเรื่องค่าบ้าเหน็จที่จ่าย 500,000 บาท บริษัท
ได้พิจารณาจ่ายตามความเหมาะสมของผลการด้าเนินงานที่มีก้าไร 
 
 เม่ือปรากฏว่าไม่มีค้าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น 
และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 
 

มติ จ้านวนหุ้น ร้อยละ 
เห็นด้วย 169,164,802 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
 

บัตรเสีย 0 0 
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 มติ : อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่เสนอมาทุกประการ 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และก้าหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี
ประจ้าปี 2561 เนื่องด้วยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี ครบก้าหนดวาระ 5 ปี ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ้ากัด ซึ่งก้าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก้าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี โดยพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็นว่า
ควรเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ากัด  เนื่องจากเป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดีประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง และเป็นอิสระ อีกทั้ง ยังไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วน
เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 จากบริษัท 
สอบบัญชีธรรมนิติ จ้ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจ้าปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี ้

1. นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ 
2. นายพจน ์  อัศวสันติชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 และ/หรือ 
3. นายธนะวุฒิ   พิบูลย์สวัสดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ 
4. นางสาวสุสลิต  อาดสว่าง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 และ/หรือ 
5. นางสาวธัญพร  ตั้งธโนปจัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 
พร้อมทั้งก้าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ้าปี 2561 ส้าหรับบริษัท และบริษัทย่อย เป็นเงินรวม

1,140,000 บาทเท่ากับจากปี 2560  
 
นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวแนะน้านางสาวอริสา ชุมวิสูตร ในฐานะผู้

ตรวจสอบบัญชีประจ้าปี 2561 
 
นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้ตรวจสอบบัญชี กล่าวแนะน้าตัวว่า มีประสบการณ์เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมา 

10 ปี และเพิ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดหลักทรัพย์ และจะท้างานให้กับบมจ.ไทยฮาอย่างเต็มที่ 
 
นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในแง่ผู้ตรวจสอบบัญชี  1. ต้องขอบคุณคุณวันนิสา ที่

ผ่านมา ไม่ว่างบจะเป็นอย่างไร ก็จะแก้ไขตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการ และม่ันใจในการส่งมอบงานต่อ ผู้ถือหุ้นขอฝากให้
ท้างบให้เร็วที่สุด เพื่อจะได้ประชุมเร็ว และหากมีอะไรก็ช่วยแนะน้าบริษัทให้มีธรรมาภิบาลต่อไป 2. เม่ือไม่มีบริษัท
เกษตรลาวแล้ว ให้พิจารณาว่างานลดน้อยลงแต่ท้าไมยังคิดค่าตอบแทนเท่าเดิม 
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นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี กล่าวขอบคุณและชี้แจงว่า งานสอบบัญชี ระยะเวลาที่ผู้สอบ
ท้างาน บางครั้งมีอุปสรรคเข้ามาท้าให้ไม่สามารถลดชั่วโมงการท้างานลงได้ ทั้งยังต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้
ได้คุณภาพของงานท่ีดีขึ้น จึงไม่สามารถลดค่าตอบแทนได้ 

 
เม่ือปรากฏว่าไม่มีค้าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น 

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 
มติ จ้านวนหุ้น ร้อยละ 

เห็นด้วย 169,164,802 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
  
มติ : อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก้าหนดค่าตอบแทน ตามที่เสนอมาทุกประการ 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริษัท 

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในปีถัดไปได้ ต้องมีมติล้างผลขาดทุนสะสมก่อน และ
เนื่องด้วยบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อยู่เป็น
จ้านวนทั้งสิ้น 210,884,788 บาท ดังนั้น เพื่อเตรียมการให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เม่ือมีก้าไร
สะสมและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทโอน
ทุนส้ารองตามกฎหมาย (มาตรา 116 พรบ.มหาชน) จ้านวน 8,744,428 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น (มาตรา 51 
พรบ.มหาชน) จ้านวน 225,840,201 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัตรเสีย 0 0 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท มีองค์ประกอบดังนี้   

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น หน่วย : บาท 

ทุนจดทะเบียน 292,500,000 

ทุนที่ออกและช้าระแล้ว 278,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 225,840,201 

ทุนส้ารองตามกฎหมาย 8,744,428 

ขาดทุนสะสม (210,884,788) 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 49,192,450 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 350,892,291 

 
ซึ่งภายหลังการโอนทุนส้ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

แล้วนั้น จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท มีจ้านวนเป็น 0 บาท 
 
อย่างไรก็ตาม การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือ

หุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชี ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังน้ี 

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น ก่อนการล้างขาดทุนสะสม
(หน่วย : บาท) 

ภายหลังการล้างขาดทุน
สะสม (หน่วย : บาท) 

ทุนจดทะเบียน 292,500,000 292,500,000 

ทุนที่ออกและช้าระแล้ว 278,000,000 278,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 225,840,201 23,699,841 

ทุนส้ารองตามกฎหมาย 8,744,428 - 

ขาดทุนสะสม (210,884,788) - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 49,192,450 49,192,450 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 350,892,291 350,892,291 
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ทั้งน้ี ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีค้าถามและค้าตอบดังนี้ทั้งน้ี  
 นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในแง่ล้างขาดทุนสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลได้ในปีหน้า 
เป็นห่วงว่าล้างขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่ถ้าเหลือทุนส้ารองไว้น้อยแล้วมีความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ จะมีผลกระทบกับเราอย่างไรบ้าง และจะมีผลกระทบกับตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ 
   
 นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ได้ชี้แจง ตาม พรบ.มหาชน การล้างขาดทุนสะสมจะต้องเริ่มหักจาก
ทุนส้ารองตามกฎหมายก่อน แล้วค่อยหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น ดังนั้นจะท้าให้ส่วนของทุนส้ารองตามกฎหมาย
หายไป และยังคงเหลือในส่วนของส่วนเกินมูลค่าหุ้นหลังหักขาดทุนสะสมทั้งหมดแล้ว ส่วนเรื่องทุนส้ารองถ้าบริษัท
มีก้าไรบริษัทจะมีการส้ารองตามกฎหมายนี้จากก้าไรประจ้าปีตามเกณฑ์ที่ก้าหนด ซึ่งถ้าปีที่ไม่มีก้าไรก็ไม่ต้องหัก 
แต่ถ้ากรณีของล้างขาดทุนสะสมแล้วกลับมาขาดทุนใหม่ กระบวนการก็จะคล้ายกับช่วงที่ผ่านมา ถ้าบริษัทมีขาดทุน
สะสมจะไม่สามารถจ่ายปันผลได้ และขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ช่วยขยายความเพิ่มเติม 
   

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี อธิบายว่า ถ้าบริษัทมีผลการด้าเนินงานเป็นก้าไร บริษัทต้องตั้ง
ส้ารองตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้  
   

นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ตัวแทนผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การล้างขาดทุนสะสมจะส่งผลให้ส่วนล้้ามูลค่าหุ้นนี้
หมดไปเป็นศูนย์ใช่หรือไม่ แล้วจะท้าอย่างไรให้ส่วนล้้ามูลค่าหุ้นเพิ่มข้ึนได้  
   

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ ชี้แจงว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วย 1. ทุนจดทะเบียน 2.ส่วน
ล้้ามูลค่าหุ้นและ 3.ทุนส้ารองตามกฎหมาย ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้จากการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา เม่ือน้ามาล้าง
ขาดทุนสะสม จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมหายไป และส่วนเกินมูลค่าหุ้นลดลง 
   

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ตัวแทนผู้ถือ ได้กล่าวเพิ่มเติม ส่วนเกินมูลค่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นได้จากการขายหุ้นเพิ่ม
ทุนให้มีราคามากกว่าราคา PAR  ส่วนเรื่องการล้างขาดทุนสะสมในปีนี้ ถ้าบริษัทจัดวาระให้เกิดการล้างขาดทุน
สะสมก่อน การขออนุมัติจ่ายเงินปันผล บริษัทจะสามารถท้าได้ และสามารถจ่ายเงินปันผลได้ แต่อย่างไรก็ตามก็ยัง
ครั้งนี้ขอยึดตามคณะกรรมการบริษัทก่อน เพิ่มเติมขอให้บริษัทพิจารณาเรื่องการเข้าเป็นบริษัทมหาชนใน SET ซึ่ง
จะท้าให้บริษัทสามารถระดมทุนได้มากขึ้น 
   

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการอิสระ ชี้แจงเรื่องขั้นตอนการล้างขาดทุนสะสม เพื่อจ่ายปันผล กับทาง
ฝ่ายกฎหมาย และคณะกรรมการทั้งหมดได้พิจารณาวาระนี้ในที่ประชุมบอร์ด ทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าควร
ท้าเป็นสองจังหวะ 
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ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาเรื่องนี้ในที่
ประชุมบอร์ดค่อนข้างเยอะ แต่ทั้งนี้เราอาจจะไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงกติกา หรือมีขั้นตอนอื่นๆอีกหรือไม่ ซึ่งเรา
จะไปตรวจสอบเพิ่มเติม แต่ส้าหรับการล้างขาดทุนสะสมในครั้งน้ี คงต้องยึดไปตามวาระที่ก้าหนดน้ีก่อน 
   

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ สอบถามว่า หากล้างขาดทุนสะสมในปีนี้แล้ว ขาดทุนสะสมจ้านวน 210 ล้าน
บาทจะหมดไป แล้วถ้าปีถัดไปมีก้าไร บริษัทจะสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีของการขาดทุนสะสมจ้านวน 210 
ล้านบาทได้หรือไม่ และใช้ได้กี่%  
  

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กรรมการผู้มีอ้านาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบ
ค้าถามว่า ผลประโยชน์ทางภาษีสามารถใช้ได้ 5 ปีย้อนหลัง และการใช้ขึ้นอยู่กับก้าไรของแต่ละปี และได้ขอให้ทาง
ผู้ตรวจสอบบัญชีช่วยชี้แจงเพิ่มเติม 

 
นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชี อธิบายว่าบริษัทยังสามารถใช้ผลประโยชน์ทางภาษีของการ

ขาดทุนสะสมได้อยู่ โดยนับผลขาดทุนสะสมย้อนหลังไป 5 ปี ซึ่งจะใช้ได้ไม่ถึง 210 ลบ.เนื่องจากนับย้อนหลัง 5 ปี  
 
เม่ือปรากฏว่าไม่มีค้าถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น 

และได้แจ้งผลการนับคะแนนเป็นดังน้ี 
 

มติ จ้านวนหุ้น ร้อยละ 
เห็นด้วย 169,164,802 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 

 
  
มติ : อนุมัติการโอนทุนส้ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่
เสนอมาทุกประการ 
 
 
 
 
 

บัตรเสีย 0 0 

21



วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีค้าถามและค้าตอบดังนี้ 

นายสมเจน สุขศรีพานิชย์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้บริหารให้ภาพธุรกิจในปีปัจจุบันว่าทิศทางจะเป็นอย่างไร  
   

ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ขอยืนยันให้ผู้ถือหุ้นได้สบายใจ 
ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่บริษัท
ท้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจและรับผิดชอบสูงต่อผู้บริโภค ผู้ถือหุ้น สังคม และพนักงาน  
   

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า บริษัทไทยฮา ได้ปรับกลยุทธ์เพื่อ
จะพาธุรกิจให้อยู่รอดและต่อสู่ทางการค้ากับบริษัทใหญ่ระดับโลก โดยการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตรงกับความ
ต้องการผู้บริโภคอย่างหนัก และหวังว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทจะดขีึ้น  
   

ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการ กล่าวว่า บริษัทรอดพ้นจากวิกฤตจ้าน้าข้าว มาได้ และปัจจุบันตลาด
ข้าวกลับเข้าสู่ราคากลไกตลาด ราคาขา้วดีขึ้น บริษัทก็ปรับตัว และช่วยเหลือชาวนาโดยการซื้อวัตถุดิบตรงเพื่อเป็น
การท้า CSR และลดต้นทุน 2. บริษัทพยายามเปิดตลาดไปใหม่ๆ โดยการออกสินค้าใหม่เพื่อเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปสินค้า โดยมีแนวคิดที่ว่า “จากฟาร์มสู่จาน” จะต้องเก็บมูลค่าเพิ่มให้ได้ทั้งหมด เรายึด
นโยบายน้ี ได้ท้าเรื่องนี้เพิ่มขึ้น คาดหวังว่าก้าไรจะเพิ่มขึ้น การค้าขายก็มีความจ้าเป็นในการลงทุนการโฆษณา PR 
การตลาด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างให้แข็งแรงขึ้นทุกปี คิดว่าไทยฮาน่าจะก้าวต่อไปอย่างมีสภาวะ มีบริบทที่ดีขึ้น
เรื่อยๆ 
   

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า ปัจจุบันค่าเงินดอลลาร์
อ่อนตัวลง ส่งผลให้ยอดส่งออกของเราลดลง แต่จากการบริหารของกรรมการท้าให้บริษัทมีผลต่างก้าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเสมอมา ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ขอชมเชยกรรมการที่มีความเอาใจใส่ ทุ่มเท ดูแลความเสี่ยงของอัตรา
แลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ประเด็นการล้างขาดทุนสะสม ก็เป็นสัญญาณที่ดี ว่าตลาดสินค้าที่มูลค่าเพิ่มสูงน่าจะ
ขยายตัวได้ดี  
   

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการอิสระ กล่าวว่า จากผลประกอบการในปีนี้ของบริษัทที่เกิดจากกลยุทธ์
เน้นการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้บริหารที่มีความมุ่งม่ัน พากเพียรพยายาม ที่จะปรับปรุงและพัฒนาไปใน
ทิศทางท่ีถูกต้อง และเชื่อว่าทีมงานได้เลือกทิศทางที่ถูกต้องและพยายามต่อไป 
   

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กล่าวว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับปัจจุบัน ปี 60-64 มี
กลยุทธ์ของประเทศที่น้ามาใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้ เนื่องจากสัมคมก้าลังเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ และมุ่งเน้น
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สินค้าเกษตร organic ส้าหรับสุขภาพคนไทยในอนาคต ดังนั้นบริษัทมีทิศทางแนวโน้มที่จะพัฒนาสินค้าไปในทาง
เดียวกัน  
   

นางสาววิไล ตั้งสิน กรรมการ กล่าวว่า ขอบคุณที่มีการถามตอบปัญหาที่ยังไม่ชัดเจน ท้าให้แต่ละวาระมี
เนื้อหาค่อนข้างมาก ในฐานะที่เป็นกรรมการ ที่เป็นตัวแทนก็พยายามรักษาผลประโยชน์ให้ทุกคน ขณะเดียวกันก็
เป็นผู้บริโภค อุดหนุนสินค้าบริษัทให้มียอดขายเพิ่มขึ้น ได้ซื้อใช้เอง บอกต่อ ซื้อแจก  
   

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ก้าลังซื้อฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดจาก
ต่างประเทศ สินค้าของบริษัทเราก็มีโอกาสได้รับประโยชน์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 
   
 นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า บริษัทมียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน 
คือเน้นการผลิตและขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม และสินค้าท่ีดีต่อสุขภาพ เป้าหมายเติบโตขึ้นแน่นอน แม้ต้องเผชิญการ
แข่งขันที่ค่อนข้างหนัก แต่มียุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน 
 

นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอกล่าวชื่นชม เรื่อง facebook kasetshoponline ของบริษัท ที่มีโพสต์ 
เกี่ยวกับสินค้าและให้ข้อมูลสุขภาพที่เป็นประโยชน์ แต่เว็บไซต์ kasetbrand ไม่ได้อัพเดตมานาน ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ค่อนข้างล้าบาก ขอให้พิจารณา 
   
 นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
พร้อมใช้งานได้ในต้นเดือนหน้า 
 
ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านท่ีเข้าร่วมประชุมและขอปิดประชุม 
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 ปิดประชุมเวลา 13.20 น. 
 

นางสาววรรณา ชาวนาห้วยตะโก ผู้บันทึกรายการการประชุม 
 
      
       ลงชื่อ…………………………………… 
        (นางปัทมา  ตั้งพิรุฬห์ธรรม) 
              ประธานกรรมการ 
 
 
       ลงชื่อ…………………………………… 
        (นายสมฤกษ์  ตั้งพิรุฬห์ธรรม) 
           ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 

ลงชื่อ…………………………………… 
            ( วริยา  แซ่ตั้ง   ) 
             เลขานุการบริษัท  
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เอกสารแนบ 3 
 

ข้อบังคับบริษทั เกี่ยวกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 
 
 “ข้อ 34  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วัน
ส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
 
 ข้อ 35 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถ้ือหุ้นเป็นการวิสามญัเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมี
หุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแตว่ันที่ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้นจากผู้ถือ
หุ้น 
 การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นทีต่ั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนดและแจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชมุ 
 ข้อ 36 ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที ่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่อง
ที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพจิารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชมุใน
หนังสือพิมพต์ิดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชมุไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 ข้อ 37  ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่า 25 
คน หรือไม่น้อยกว่า 1/2 ของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมดแล้วแตจ่ านวนใดจะน้อยกว่า และต้องมหีุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 
1/3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผูถ้ือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถ้อืหุ้นร้องขอ การประชุมนั้น
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นน้ันมใิช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุ้นร้องขอ ใหน้ัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชมุครั้งหลังไม่บังคบัว่าจะต้องครบองค์
ประชุม 
 ข้อ 38 (1) ในการประชมุผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซ่ึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและ

ออกเสียงแทนตนในการประชมุได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และ
เป็นไปตามแบบที่นายทะเบยีนก าหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี ้

1. จ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู ่
2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
3. ครั้งที่ของการประชมุทีม่อบฉันทะให้เขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องน าตราสารแต่งตั้งผู้รบัมอบฉันทะไปวางต่อผู้
เป็นประธานหรือบุคคลทีค่ณะกรรมการก าหนด 

(3)  ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผูถ้อืหุ้นอยู่แล้ว หรือมิได้เป็นผูถ้ือหุ้นของบรษิัทแต่ได้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1 ราย ผูร้ับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ทีแ่ตง่ตั้ง
ตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถอืหุ้น 
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 ข้อ 39 ในประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยูห่รือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในทีป่ระชุม แตถ่้ารองประธาน
กรรมการไมม่ี หรือถ้ามแีต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้น 1 คน ขึน้เป็นประธานที่ประชมุผู้ถือ
หุ้นในคราวนั้น 
 ข้อ 40 มติของที่ประชุมผูถ้ือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้
นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชมุมีเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ใหถ้ือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึง่เป็นเสียงหนึ่ง 

 ก.  การขายหรือโอนกิจการของบรษิัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 ข.  การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษทัเอกชนมาเปน็ของบริษทั 

ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่
ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกจิการกับบุคคล
อื่น โดยมวีัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

ง. การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบรษิัท 
จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้
ฉ. การควบรวมหรือเลิกบริษทั 

 ข้อ 41  กิจการอันที่ประชมุสามญัประจ าปีถึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชมุแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

มา 
(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและอนมุัติการจ่ายเงินปันผล 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ” 
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ชื่อ – นามสกุล           ดร.สมจินต์  ศรไพศาล 

ต าแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 56 ป ี

สัญชาต ิ ไทย 

การถือหุน้ในบริษัท ไม่ม ี

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ป ี

การศึกษา   - ปริญญาเอก การเงิน โครงการร่วมระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสนับสนุนโดย CIDA 
                                                                   - ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ Chaminade University of Honolulu  
 โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship Program 
                                                                   -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                                                                   -  ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสตูรกรรมการ                     -  เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 16/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
            บริษัท ไทย (IOD) 
ประสบการณ์การท างาน(5 ปีย้อนหลัง)      - 2558 - ปัจจุบัน     -   กรรมการ ตลาดสัญญาซ้ือขาย ล่วงหน้าฯ (TFEX) 

- 2558 - ปัจจุบัน    -    กรรมการ สมาคมตราสารหนี้ไทย 
- 2552 - ปัจจุบัน    -    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จ ากัด 

                                                                      - 2552 - ปัจจุบัน    -    กรรมการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
- 2548 - ปัจจุบัน    -    กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 

                                                                     - ป2ี555 – 2557     -    นายกสมาคม, สมาคมบรษิัท จัดการลงทุน 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

 กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน          - ไม่มี 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน          - กรรมการ สมาคมตลาดตราสาร หนี้ไทย 
                                                            -  กรรมการ ผู้จัดการ บริษทั หลักทรัพย์จดัการกองทุนทหารไทยจ ากัด 
                                                            -  กรรมการ สมาคมบริษัทจดัการลงทุน  
                                                            -  กรรมการ ตลาดสัญญาซ้ือขาย ล่วงหน้าฯ (TFEX) 

 กิจการอื่นที่อาจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ - ไม่ม ี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการ  4/4 ครั้ง 

เอกสารแนบ 4 
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ชื่อ – นามสกุล   คุณวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

ต าแหน่งปัจจุบนั                                    กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

อาย ุ                                                        44 ปี 

สัญชาต ิ                                                 ไทย 

การถือหุน้ในบริษัท                                 12,000,000 หุ้น คดิเป็น 4.32 %   ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ                        15 ป ี

การศึกษา            -       ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์

                    แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

           -       ปริญญาตรสีาขาการจัดการทั่วไปคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

                    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ                        -       วุฒิบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program  

                                                                               รุ่นที่ 4/2561 (BNCP) (IOD) 

            -      วุฒิบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 23/2559 (AACP) (IOD) 

- วุฒิบัตรหลักสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที่ 15/2559 (CGI) 
(IOD) 

- วุฒิบัตรหลักสูตร Family Business Sustainability รุ่นที ่4/2559 (FBS) (IOD) 
- วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที ่6/2552 (MIA) (IOD) 
- วุฒิบัตรหลักสูตร Diploma Examination รุ่นที่ 22/2550 (EXAM) (IOD)  
- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 92/2550 (DCP) (IOD) 
- วุฒิบัตรหลักสูตร Finance for Non – Finance Directors รุ่นที่ 35/2550 (FND) (IOD) 
- วุฒิบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 14/2547 (DAP) (IOD) 
- วุฒิบัตรหลักสูตรนักลงทุนผูท้รงคุณวุฒิ รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย 
- ประกาศนียบัตร CFO มืออาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

ประสบการณ์การท างาน                                -       ปี 2560 –ปัจจบุนั บริษทั น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) - กรรมการ                             
(5 ปีย้อนหลัง)            -       ปี 2559 –ปัจจุบัน  บริษทัเมเจอรด์ีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) 
                                                                               กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหาและ 
                                                                               พิจารณาค่าตอบแทน 

-  ปี 2558 –ปัจจุบนั บริษทั พรอดดจิิ จ ากัด (มหาชน) – กรรมการและคณะอนุกรรมการ    
 ยุทธศาสตร์และการลงทุน 
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- ปี 2540 – ปัจจุบนั บริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) – กรรมการ 
- ปี 2550 – 2557 บริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) – ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ปี 2554 – ปัจจุบนั บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด – ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

  
ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

 กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน  - กรรมการบริษัท น้ ามนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
  - กรรมการและคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน 
       บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) 

                                          - กรรมการ,กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภิบาลสรรหาและ 
                                             พิจารณา ค่าตอบแทน  บรษิัทเมเจอรด์ีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด(มหาชน)   

 กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน        - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร บริษัท เชียร ์กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด                                                      
 กิจการอื่นที่อาจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ - ไม่ม ี
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ชื่อ – นามสกุล                                 นางสาววิไล ตั้งสิน 

ต าแหน่งปัจจุบนั                                     กรรมการ  

อาย ุ                                                         66 ปี 

สัญชาต ิ                                                  ไทย 

การถือหุน้ในบริษัท                                 1,000,000 หุ้น คิดเปน็ 0.36 % ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการ                         12 ปี 

การศึกษา                                                      -        ปริญญาโท MBA University of Denver, USA 

           -        ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

                                               

การอบรมหลักสูตรกรรมการ                        -        เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP  รุ่นที่ 64/2550 จากสมาคมส่งเสริม 
                                                                                สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ประสบการณ์การท างาน                                -       2554 - ปัจจุบัน  รองประธานบริษัท โรยัล เค อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 

(5 ปีย้อนหลัง)            -       2551 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนะนารา จ ากัด 
- 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท 5 พรหม จ ากัด 

            -       2527 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท  มีน า โฮเต็ล จ ากัด 

ต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน 

 กิจการท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน      -       ไม่ม ี             
                    

 กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน     -        รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั  มีน า โฮเต็ล จ ากัด 
                                               -        กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนะนารา จ ากัด 

                                               -        รองประธานบริษทั โรยัล เค อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

                                               -        กรรมการผู้จัดการ บริษัท 5 พรหม จ ากัด                                                                                                                  

 กิจการอื่นที่อาจะท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ - ไม่ม ี
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 นิยามกรรมการอิสระ 
 บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซ่ึงเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ กลต . และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้าได้รับการแต่งตั้ง 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุ ตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้
มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้าได้รับการแต่งตั้ง 
อนึ่ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือการให้
กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤตการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป 
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่าทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณาหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้สินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 2 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนหน้าวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเปน็ผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงนิ ซ่ึงได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนหน้า
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
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เอกสารแนบ 5 
เอกสารและหลักฐานที่ตอ้งน ามาแสดงในวันประชุม 

1.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรฉบับจรงิ หรือหนงัสือเดินทำงฉบับจริง (กรณีผู้
ถือหุ้นเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

2.  การมอบฉันทะ 
 2.1  ผู้มอบฉันทะน ำส่งหนังสือมอบฉนัทะ (เอกสำรแนบ 6) โดยด ำเนนิกำรดังนี ้

(1) กรอกข้อควำมให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉนัทะลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (เอกสำรแนบ 6) 
พร้อมปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท โดยบรษิัทขอแนะน ำใหท้่ำนใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุกำรออก
เสียงในแต่ละระเบียบวำระ 
 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 

กรุณำแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว / หนังสือเดินทำง (หำกเปน็ชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ 
 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิตบิุคคล หรือ Custodian 

(ก) กรุณำแนบส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบคุคล และส ำเนำบัตรประจ ำตัว / หนังสือเดินทำง (หำกเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจที่ได้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ 

(ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณำแนบหนังสือมอบอ ำนำจให้ Custodian และแนบหลักฐำน
ของผู้มอบอ ำนำจ และของ Custodian ตำม (ก) รวมทั้งหนังสอืยืนยันหรือส ำเนำใบอนุญำตกำร
ประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย 

(2) ส ำเนำเอกสำรตำม (1) จะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถูกต้อง 
(3) หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะกับกรรมกำรอิสระของบรษิัท สำมำรถมอบให ้

 รศ.ดร.พุทธกำล รัชธร กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 ดร.สมจินต์ ศรไพศำล กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 
 ดร. ดนัย จันทร์เจ้ำฉำย กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ 

2.2 เพื่อควำมสะดวก โปรดส่งหนังสอืมอบฉันทะ และหลักฐำนไปยงับริษทั ไทยฮำ จ ำกัด (มหำชน) เพื่อตรวจสอบ
ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 1 วัน 
 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุน้ 
1. รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร (กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ64 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 91 ซ.สุวรรณดี 3 แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 
2. ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ) 

อำย ุ56 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 69/67 ซ.จอมทอง 19 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหำนคร 
กรรมกำรมีส่วนได้เสียในระเบียบวำระที่  5 : พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนที่กรรมกำรซ่ึงครบก ำหนดออก
จำกต ำแหน่งตำมวำระ เนื่องจำกเป็นผูท้ี่ครบวำระในปีนีเ้ช่นกัน และได้รับกำรพิจำรณำเสนอชื่อให้ได้รบักำร
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึง่ 

3. ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ) 
อำย ุ52 ปี อยู่บ้ำนเลขที่ 5/177 ถนนวัชรพล แขวงท่ำแร้ง เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

 

 เขียนที่ ....................................................................................... 
 วันที่ ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ................ 
(1) ข้าพเจ้า .................................................................................................................... สัญชาติ .............................................. 
 อยู่บ้านเลขที่ ......................................... ถนน ..................................................... ต าบล/ แขวง .......................................... 
 อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม .................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ......................................... เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ ................................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) 
 1. ช่ือ ......................................................................................................... อายุ ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................................... 
  ถนน ............................................................................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ................................. 
  จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรือ 
 2. ช่ือ ......................................................................................................... อายุ ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................................... 
  ถนน .............................................................................. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ................................. 
  จังหวัด ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรือ 
 3. ช่ือ ......................................................................................................... อายุ ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................................... 
  ถนน ............................................................................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ................................. 
  จังหวัด ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ .....................................  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ช้ัน G โรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซ่า เลขที่ 2074 ถนน
เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้นเว้นให้ถอืเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบั
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

 
 เขียนที่ ....................................................................................... 
 วันที่ ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ................ 
(1) ข้าพเจ้า ....................................................................................................................สัญชาต ิ.............................................. 
 อยู่บ้านเลขที่ ......................................... ถนน ..................................................... ต าบล/ แขวง .......................................... 
 อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเปน็ผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้ับ .............................................................................. 
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม .................................. หุ้นและออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ ......................................... เสียง ดังนี ้
 หุ้นสามัญ ................................................................ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 6) 
 1. ช่ือ ....................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................... 
ถนน .............................................................. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .........................................จังหวัด 
......................................................................... รหัสไปรษณีย.์............................... หรือ 
 2. ช่ือ ....................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................... 
ถนน .............................................................. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .........................................จังหวัด 
......................................................................... รหัสไปรษณีย.์............................... หรือ 
 3. ช่ือ ....................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................... 
ถนน .............................................................. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .........................................จังหวัด 
......................................................................... รหัสไปรษณีย.์...............................  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ห้องโฟร์ริเวอร์ช้ัน G โรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซ่า เลขที่ 2074  
ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี ้
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ ................................. หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ........................... เสียง 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี ้
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าป ี2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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  วาระท่ี 2 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 วาระท่ี 4พิจารณาการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 5พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  5.1 ดร.สมจินต์  ศรไพศาล 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  5.2 นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  5.3 นางสาววิไล  ตั้งสิน 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
    วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัตแิก้ไข เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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    วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เปน็ไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เปน็การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีาร
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไว้ในข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จรงิประการใด 
ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
 กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแตก่รณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุหห้นังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
หมายเหต ุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ.หอ้งโฟร์ริเวอร์ช้ัน G โรงแรม 
แม่น้ า รามาดา พลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
  วาระที่ ........................... เรื่อง ............................................................................................................................................ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง ............................................................................................................................................ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................................................... 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................................................... 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................................................... 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบรบิูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
หนังสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

 
 เขียนที่ ....................................................................................... 
 วันที่ ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ................ 
(1) ข้าพเจ้า .................................................................................................................... สัญชาติ .............................................. 
 อยู่บ้านเลขที่ ......................................... ถนน ..................................................... ต าบล/ แขวง .......................................... 
 อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด ..................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเปน็ผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ใหก้ับ .............................................................................. 
 ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิ้นรวม .................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ......................................... เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ ................................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ............................................... เสียง 
 
 (2) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) 
 1. ช่ือ ......................................................................................................... อายุ ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................................... 
  ถนน ............................................................................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ................................. 
  จังหวัด ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... หรือ 
 2. ช่ือ ......................................................................................................... อายุ ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................................... 
  ถนน .............................................................................. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ................................. 
  จังหวัด ........................................................................ รหสัไปรษณีย์ ..................................... หรือ 
 3. ช่ือ ......................................................................................................... อายุ ...................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ....................................... 
  ถนน ............................................................................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ................................. 
  จังหวัด ........................................................................ รหัสไปรษณีย์ .....................................  
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโฟร์ริเวอร์ ช้ัน G โรงแรมแม่น้ า รามาดา พลาซ่า เลขที่ 2074 ถนน
เจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ .................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .................................... เสียง 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 
  วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 2 พิจารณารายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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  วาระท่ี 3 พิจารณาและอนมุัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 4 พิจารณาการจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนัผล ส าหรับผลประกอบการปี 2561 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  5.1 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล   
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  5.2 นายวรวุฒิ  ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
            เห็นด้วย                                                   ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
  5.3 นางสาววิไล  ตั้งสิน 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
    วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัตแิก้ไข เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เปน็ไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เปน็การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีาร
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไว้ในข้างตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จรงิประการใด 
ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
 กิจการใดทีผู่้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแตก่รณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุหห้นังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะคือ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปน็ผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รบัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระทีจ่ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบรษิัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งโฟร์ริเวอร์ ช้ัน G โรงแรมแม่น้ า 
รามาดา พลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
  วาระที่ ........................... เรื่อง ............................................................................................................................................ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง ............................................................................................................................................ 
  (ก) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้รบัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................................................... 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................................................... 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  วาระที่ ........................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
   ช่ือกรรมการ ............................................................................................................................................................... 
     เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะ ถูกต้องบรบิูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้มอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
 
  ลงช่ือ ............................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ 
   ( ...............................................................................) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงแรมแมน่้้า รามาดา พลาซ่า 
 
 

 
 

เส้นทางการมาโรงแรมแมน่้้า รามาดา พลาซ่า 

 

ทางเดินรถ : 
- จากทางด่วนถนนจันทร์ มุ่งหน้าสู่ถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้าย แยกตรอกจันทร์ ตรงมาประมาณ 500 เมตร 

โรงแรมอยู่ขวามือ 

- จากบางรัก ถนนเจริญกรุง ตรงมาทางถนนตก เมื่อผ่านแยกตรอกจันทร์ ตรงมาประมาณ 500 เมตร 
โรงแรมอยู่ขวามือ 

- จากพระราม 3 หรือจากฝ่ังธนบุรี เลี้ยวเข้าถนนเจริญกรุง ตรงมาประมาณ 1.5 กิโลเมตร โรงแรมอยู่
ซ้ายมือ 

 

ทางรถไฟฟ้า (BTS) : 
- จากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน สามารถรับบริการเรือรับ-ส่งของโรงแรม (Shuttle Boat Service) จากบริเวณ
ท่าเรือส้าหรับโรงแรม มายังท่าเรอืส่วนตัวของโรงแรมแม่น้้า รามาดา พลาซ่า ได้ทุกๆ ครึ่งชั่วโมง ตัง้แต่เวลา 
07.00-23.00 น. 
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