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  วนัที 5 เมษายน 2564 

เรือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

สิงทีส่งมาดว้ย 1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 

2. รายงานประจาํปี 2563 และงบการเงินของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ซึงขอ้มูลบรรจุอยูใ่น QR Code 

3. ประวติักรรมการทีไดรั้บการเสนอชือเพือรับการแต่งตงัแทนกรรมการทีตอ้งออกตามวาระ 

4. ประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน  

5. ขนัตอนการเขา้ร่วมประชุม 

6. เอกสารและหลกัฐานทีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม นิยามกรรมการอิสระ และขอ้มูลของกรรมการ

อิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น 

7. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (ขอแนะนาํให้ใช ้แบบ ข.) 

8. ขอ้บงัคบับริษทัเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

9. แผนทีแสดงทีตงัของโรงแรมแม่นาํ รามาดา พลาซ่า 

  

ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดมี้มติให้จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ใน

วันพุธที 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวัง ชัน 2 โรงแรมแม่นํา รามาดา พลาซ่า เลขที  ถนนเจริญกรุง  

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงันี 

 

วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันศุกร์ที 24 เมษายน 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ไดจ้ดัขึนเมือวนัศุกร์ที 24 เมษายน 2563 และบริษทั

ไดส่้งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด  พร้อมทงัเผยแพร่

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ โดยมีสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ได้

บนัทึกอยา่งถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

การลงมติ วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที 2  พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัไดจ้ดัทาํสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและการเปลียนแปลงทีสาํคญัในรอบปี 2563 

สินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ดงัรายละเอียดทีปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 สิงทีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัแลว้ และเห็นสมควร

รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563 ให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบ 

การลงมติ วาระนีเป็นวาระแจง้เพือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.  มาตรา  และข้อบังคบับริษทั ข้อ 44 

กําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดรอบปีบัญชีของบริษัททีผ่าน 

การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 

ทงันี บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทั สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงผา่นการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี 2563 สิงทีส่งมาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัรายงานของผูส้อบบญัชีและ

งบการเงินของบริษทั สําหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของบริษทั ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทัแลว้  

การลงมติ วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 4 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจําปี 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงิน

รวม หลงัหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว้ ทงันี ให้นาํปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณา

ประกอบดว้ย เช่น ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และ

ปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 

ในปี 2563 บริษทัมีผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทัทีขาดทุนสะสมอยู่ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา

อนุมติังดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ประจาํปี 

2563 ซึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัทีกาํหนดไว ้ทงันี ขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปัน

ผลในปีทีผา่นมาเป็นดงันี 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 

 (ปีทีเสนอ) 

ปี 2562 

(ปีทีผ่านมา) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (23,589,144.00) บาท (31,064,951.00) บาท 

จาํนวนหุน้ 278,000,000 หุ้น 278,000,000 หุ้น 

เงินปันผลจ่ายประจาํปีต่อหุ้น งดจ่าย งดจ่าย 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน งดจ่าย งดจ่าย 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล งดจ่าย งดจ่าย 

ความเห็นของคณะกรรมการ เนืองจากในปี 2563 บริษทัยงัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ

ให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผูถื้อหุ้นจากผลประกอบการปี 2563  

การลงมติ วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการใหม่แทนทีกรรมการซึงครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.  มาตรา 71 และข้อบังคบับริษทั ข้อ 17

กาํหนดให้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี กรรมการต้องออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึงในสาม ถ้าจาํนวน

กรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ทังนี 

กรรมการทีออกตามวาระนีอาจไดรั้บเลือกตงัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกก็ได ้ซึงรายนามกรรมการทีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระในปีนี ไดแ้ก่  

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

3.  นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 

อนึง บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทั เพือให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม 

เพือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ระหว่างวนัที 25 ธันวาคม 2563 ถึงวนัที 20 มกราคม 2564 ซึงปรากฏว่าไม่มี 

ผูถื้อหุ้นคนใดเสนอชือกรรมการมายงับริษทัแต่อยา่งใด 

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษทัไม่มีการจดัตงัคณะกรรมการสรรหาเพือคดัเลือกบุคคลทีจะแต่งตงัเป็นกรรมการ 

อย่างไรก็ตาม บุคคลทีไดรั้บการเสนอชือในครังนีไดผ้่านกระบวนการกลนักรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยคณะกรรมการทีเหลือไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ โดยดู

ถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทั

ในช่วงทีผ่านมาซึงเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมัติ 

การแต่งตงักรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน  ท่าน คือ  
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1.  รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

3.  นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 

ให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง นอกจากนี คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลทีจะเสนอเชือให้

เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวขอ้ง  โดยประวติั

กรรมการทีไดรั้บการเสนอชือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง รวมถึงนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 3 และสิง

ทีส่งมาดว้ย 6 ตามลาํดบั 

การลงมติ วาระนีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

(ในการแต่งตงักรรมการใหม่แทนทีกรรมการซึงครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัจะพิจารณาอนุมติัเป็น

รายบุคคล) 

 
วาระที 6 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  มาตรา 90 วรรคสอง กาํหนดว่า ในกรณีที

ขอ้บงัคบัของบริษทัไม่ไดก้าํหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของทีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม 

ในการนี แมก้ารกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนืองจากปัจจุบนับริษทั

ยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบก็

ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 1/2564 เมือวนัพฤหัสบดีที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัและ

ความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาํปี  2564 ใน

อตัราเดียวกันกับค่าตอบแทนปี 2563 ตามมติทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 อนัเป็นอตัราค่าตอบแทนที

เหมาะสมกบัขอบเขตหนา้ทีความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดงันี 

ประเภทของค่าตอบแทน ปี 2564 

(ปีทีเสนอ) 

ปี 2563 

(ปีทผ่ีานมา) 

ค่าเบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครัง) 30,000 30,000 

ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครัง) 20,000 20,000 

ค่าเบียประชุมกรรมการบริษทั (บาท/คน/ครัง) 15,000 15,000 

ค่าบาํเหน็จประจาํปีคณะกรรมการบริษทั (บาท/ปี กรณีบริษทัมี

ผลกาํไรสุทธิ) 

1,000,000 1,000,000 

ค่าตอบแทนทีเป็นผลประโยชน์อนืใด ไม่มี ไม่มี 
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อนึง รายละเอียดขอบเขตหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2563 หนา้ 52-53 สิงทีส่ง

มาดว้ย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ การกําหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2564 ดงันี 

1. ค่าเบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/ครัง 

2.  ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง 

3. ค่าเบียประชุมกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครัง 

4. ค่าบาํเหน็จประจาํปีคณะกรรมการบริษทั  ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี (กรณีทีบริษทัมีกาํไรสุทธิ) 

5. ค่าตอบแทนทีเป็นผลประโยชน์อนืใด ไม่มี 

การลงมติ วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึง

มาประชุม 

 

วาระที 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึงกาํหนดให้ 

ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครังที 1/2564 เมือวนัพฤหัสบดีที 25 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดมี้มติเห็นควรให้เสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษทัและทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัแต่งตงั

ให้บริษทั สํานักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จาํกัด เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีปี 2564 แทนบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เพือเป็นการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี เนืองจากบริษทัไดใ้ช้

บริการสอบบญัชีกบับริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั มาเป็นระยะเวลา 7 ปีแลว้ ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า 

บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จาํกดั เป็นบริษทัทีมีชือเสียงดา้นการให้บริการตรวจสอบบญัชี มีการประกอบ

วิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผูที้มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี  จึงเห็นควรแต่งตงัให้

เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 โดยมีรายนามของผูส้อบบญัชี

ดงันี 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5131 หรือ 

2. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4687 หรือ 

3. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 10305 

ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมาจะเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นปีแรก โดยผูส้อบบญัชีไม่มี

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อยา่งใด ขอ้มูลเกียวกบัประวติัและประสบการณ์การทาํงานของผูส้อบบญัชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิงทีส่ง

มาดว้ย 4 
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นอกจากนี บริษทั สาํนกังานสอบบญัชี ซี แอนด ์เอ จาํกดั ไดเ้สนอค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีปี 2564 ในอตัราไม่เกิน 1,050,000 บาท ซึงเป็นอตัราทีลดลงจากค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 ทีเสนอโดยบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ดงันี 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2564  

(ปีทีเสนอ) 

ปี 2563 

(ปีทีผ่านมา) 

ค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่เกิน 1,050,000 บาท 1,170,000 บาท 

ค่าบริการอืน 

- ค่าบริการตรวจสอบขอ้มูลทางการเงิน

สาํหรับระบบใหม่ SAP S/4 HANA 

 

ไม่มี 

 

50,000 บาท 

รวม ไม่เกิน 1,050,000 บาท 1,220,000 บาท 

ทงันี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใชจ้่ายอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง เช่น ค่าเดินทางในการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

อนึง ผูส้อบบญัชีของบริษทัและผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยสังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตัง 

ให้บริษทั สํานักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จาํกดั เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีปี 2564 แทนบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เพือเป็นการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี โดยเสนอให้ผูส้อบ

บญัชีคนใดคนหนึงดงัต่อไปนีเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5131 หรือ 

2. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4687 หรือ 

3. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 10305 

และอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,050,000 

บาท ซึงเป็นอตัราทีลดลงจากค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 

การลงมติ วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที 8  พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้าม)ี   

 

อนึง บริษัทกําหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  ประจําปี 2564 (Record Date) ใน 

วนัศกุร์ที 12 มีนาคม 2564  
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทัโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัจะเปิด

ให้ผู ้ถือหุ้นลงทะเบียนตังแต่เวลา 12.00 น . และเพือเป็นการอํานวยความสะดวกให้กับผู ้ถือหุ้นและผู ้รับมอบฉันทะใน  

การลงทะเบียนให้รวดเร็วยิงขึน จึงใคร่ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะโปรดศึกษาขนัตอนการเขา้ร่วมประชุมตามสิงทีส่ง

มาดว้ย 5 และนาํเอกสารและหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุมตามรายการในสิงทีส่งมาดว้ย 6 และ 7 (ถา้มี) มาแสดงต่อเจา้หน้าที 

เพือลงทะเบียนในวนัประชุมดว้ย สาํหรับหนงัสือมอบฉนัทะ บริษทัขอแนะนาํให้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (สิงทีส่งมาดว้ย 7) 

ซึงท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนไดอ้ย่างชดัเจน ทงันี ผูถื้อหุ้นสามารถ download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. 

และแบบ ค. (ซึงแบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตงัให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุ้น) ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบริษทั www.kasetbrand.co.th โดยให้เลือกใชแ้บบใดแบบหนึงตามทีระบุไวเ้ท่านนั ทงันี บริษทัขอ

ความร่วมมือจากท่านไดโ้ปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานไปยงับริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) เพือตรวจสอบก่อนวนัประชุม

ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

หากท่านประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระทีไม่ไดค้รบกาํหนดออก

จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 คือ ดร. ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย และนายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ โดย

ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 6  

ทังนี เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษทัมีความห่วงใยใน 

ความปลอดภยัและสุขภาพของผูถื้อหุ้นทีเข้าร่วมประชุม บริษทัจึงได้จัดทาํแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2564 โดยบริษทัจะดาํเนินการจดัให้มีการคดักรองผูที้มีอาการไขร่้วมกบัอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเขา้ร่วมประชุม 

ในกรณีทีพบว่าผูถื้อหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึงตามทีกาํหนดไว ้บริษทัขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุม และบริษทัขออนุญาตให้ผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง รายละเอียดปรากฏ

ตามสิงทีส่งมาดว้ย 5 

ทงันี บริษทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั (เฉพาะทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น) ตามสิงทีส่งมาดว้ย 8  

เพือให้ท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทงัเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอยา่งเตม็ที หากท่านมีคาํถาม

ทีตอ้งการให้บริษทัชีแจงในประเด็นของระเบียบวาระทีนาํเสนอครังนี หรือหากผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการรับหนงัสือรายงานประจาํปี 

2563 ท่านสามารถจดัส่งคาํถามล่วงหน้าหรือติดต่อขอรับหนงัสือรายงานประจาํปีไดที้ ฝ่ายสํานักกรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั 

(มหาชน) เลขที 140 หมู ่5 ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม โทรศพัท ์02-482-1661-6  

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

   บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

 

     

 (นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม) 

      ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

 

ฝ่ายสาํนกักรรมการ 

โทรศพัท ์02-482-1661-6  




Text Box
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
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สิงทีส่งมาด้วย 3 

ประวัติกรรมการทีได้รับการเสนอชือเพือรับการแต่งตังแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

ชือ – นามสกุล : รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร  

ตําแหน่งปัจจุบนั : ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง  : ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

อายุ (ข้อมลู ณ วันที 12 มีนาคม 2564) : 66 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย 

การถือหุ้นในบริษัท  

(ข้อมลู ณ วันที 12 มีนาคม 2564) 

: ไม่มี 

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ (รวมระยะเวลาที

จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนีด้วย) 

: 18 ปี 

เหตุผลและความจําเป็นในกรณีทีเสนอชือ

กรรมการอิสระทีมีการดํารงตําแหน่งเกิน

กว่า  ปี ต่อเนืองกัน 

: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลันกรองอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า 

รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร เป็นผูมี้คุณวุฒิ ประสบการณ์ ทกัษะ และ

ความเชียวชาญในวิชาชีพ อีกทงัยงัมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการอิสระครบถว้น 

และตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระทีผ่านมา รอง

ศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และ

สามารถให้ความคิดเห็นและขอ้แนะนาํต่าง ๆ เกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัได้

อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้งซึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดตอ่

บริษทั   

การศึกษา : - Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan 

- Cert.in Health Economics, University of York 

- เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที /  จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : ปัจจุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษทั ไทยฮา 

จาํกดั (มหาชน) 

 - ผูอ้าํนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกาหลี

ศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
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 - รองผู ้อ ํานวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2543 – 2551 - รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอืนในปัจจุบัน 

  

x กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

x กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

x กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

: ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง 

วัน เดือน ปี ทีได้รับการแต่งตงัเป็น

กรรมการของบริษัท (ครังก่อนหน้า) 

: 20 เมษายน 2561 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

 

: รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร ทีได้รับการเสนอชือในครังนีได้ผ่าน

กระบวนการกลันกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ

คณะกรรมการบริษทัแล้ว และเห็นว่า รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และมี

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ

บริษทั สามารถทีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้จึงเห็นสมควรให้แต่งตงัเป็นกรรมการของ

บริษทั และให้ปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งเดิมต่อไป 

นอกจากนี บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เพือให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอ

รายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

ระหว่างวันที 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 20 มกราคม 2564 ซึงปรากฏว่าไม่มี 

ผูถื้อหุ้นคนใดเสนอชือกรรมการมายงับริษทัแต่อยา่งใด 
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ชือ – นามสกุล : นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์  

ตําแหน่งปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง  : กรรมการและกรรมการบริหาร 

อายุ (ข้อมลู ณ วันที 12 มีนาคม 2564) : 67 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย 

การถือหุ้นในบริษัท  

(ข้อมลู ณ วันที 12 มีนาคม 2564) 

: ไม่มี 

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ (รวมระยะเวลาที

จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนด้ีวย) 

: 20 ปี 

การศึกษา : - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

- ศิลปะศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Finance for Non - Finance Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- ห ลัก สู ต ร ก า ร ป ฏิ รู ป ธุ ร กิ จ แ ล ะ ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย น วัต ก ร ร ม  ( BRAIN)  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- หลกัสูตร DAP รุ่นที 44/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : ปัจจุบนั       - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)     

     - กรรมการ บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 

   - ประธานกรรมการ บริษทั แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ไซโคโลยี จาํกดั 

2559 - 2563 - ประธานกรรมการ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จํากัด 

(มหาชน) 

2528 - 2561 - ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการ 

บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอืนในปัจจุบัน 

  

x กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนจาํนวน 1 บริษทั คือ  

- กรรมการ บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 

x กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนจาํนวน 1 บริษทั คือ  

- ประธานกรรมการ บริษทั แมนเนจเมน้ทแ์อนด ์ไซโคโลย ีจาํกดั 
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x กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

: ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/6 ครัง 

วัน เดือน ปี ทีได้รับการแต่งตงัเป็น

กรรมการของบริษัท (ครังก่อนหน้า) 

: 20 เมษายน 2561 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

 

: นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ทีได้รับการเสนอชือในครังนีได้ผ่านกระบวนการ

กลนักรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั

แลว้ และเห็นว่า นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน

ธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถทีจะช่วยพฒันาบริษทัได ้จึง

เห็นสมควรให้แต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทั และให้ปฏิบติัหนา้ทีในตาํแหน่งเดิม

ต่อไป 

นอกจากนี บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เพือให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอ

รายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

ระหว่างวันที 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 20 มกราคม 2564 ซึงปรากฏว่าไม่มี 

ผูถื้อหุ้นคนใดเสนอชือกรรมการมายงับริษทัแต่อยา่งใด 
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ชือ – นามสกุล : นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม  

ตําแหน่งปัจจุบนั : กรรมการ 

ประเภทกรรมการทีเสนอแต่งตัง  : กรรมการ 

อายุ (ข้อมลู ณ วันที 12 มีนาคม 2564) : 51 ปี  

สัญชาต ิ : ไทย 

การถือหุ้นในบริษัท  

(ข้อมลู ณ วันที 12 มีนาคม 2564) 

: ร้อยละ 3.70 

จํานวนปีทีเป็นกรรมการ (รวมระยะเวลาที

จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนด้ีวย) 

: 20 ปี 

การศึกษา : - ปริญญาโท International Business, Nova University, USA 

- ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA 

- ปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP 30/2553) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation    Program (DAP 14/2547) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร Finance for Non Finance Director (FND 1/2546) 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 9/2544) 

ประสบการณ์การทํางาน (5 ปี ย้อนหลัง) : 2556 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)  

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จาํกดั 

2556 - 2558 - กรรมการ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

2547 - 2555 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

2538 - 2546 - รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย)  จาํกดั 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน

กิจการอืนในปัจจุบัน 

  

x กิจการทีเป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

x กิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารในบริษทัทีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนจาํนวน 2 บริษทั คือ  

- ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 

- กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จาํกดั 

x กิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท 

: ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 6/6 ครัง 
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วัน เดือน ปี ทีได้รับการแต่งตงัเป็น

กรรมการของบริษัท (ครังก่อนหน้า) 

: 21 เมษายน 2560 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 

 

: นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม ทีไดรั้บการเสนอชือในครังนีไดผ้่านกระบวนการ

กลนักรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทั

แล้ว และเห็นว่า นางสาวปรินดา ตังพิรุฬห์ธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ และ

ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถทีจะช่วย

พฒันาบริษทัได ้จึงเห็นสมควรให้แต่งตงัเป็นกรรมการของบริษทั และให้ปฏิบติั

หนา้ทีในตาํแหน่งเดิมต่อไป 

นอกจากนี บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษทั เพือให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอ

รายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพือรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั 

ระหว่างวันที 25 ธันวาคม 2563 ถึงวันที 20 มกราคม 2564 ซึงปรากฏว่าไม่มี 

ผูถื้อหุ้นคนใดเสนอชือกรรมการมายงับริษทัแต่อยา่งใด 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

ประวัตแิละประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน 
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สิงทีส่งมาด้วย 5 

ขันตอนการเข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูถื้อหุ้นบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียน 

 (เร่ิม 12.00 น.) 

โต๊ะลงทะเบียน 

(เร่ิม 12.00 น.) 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

แสดงบตัรประจ าตวั 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อม 
บตัรประจ าตวัผูม้อบและผูรั้บมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้ห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุม

ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระ

ใด ๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผูไ้ม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูไ้ม่เห็น

ดว้ยหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

มาดว้ยตนเอง 

 กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าท่ีบริษทัเม่ือเสร็จสินการประชุม 

บริษทัจดัให้มี Inspector ซ่ึงเป็น

ท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกหรือ 

ผูต้รวจสอบบัญชีเพื่อท าหน้าท่ี

ดูแลและตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อ

หุ้นเพื่อให้การประชุมผูถื้อหุ้น

เป็นไปอย่างโปร่งใส  ถูกต้อง

ตามกฎหมายและข้อบังคับ

บริษทั 

 

บริษทัลงทะเบียน 

การประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย

ระบบ Barcode 

 
 

จุดคดักรองเพื่อป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 
*
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* แนวปฏบิัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

เพือป้องกนัการติดต่อของไวรัส COVID-19 

 

เ น่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยใน 

ความปลอดภยัและสุขภาพของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม บริษทัจึงขอแจง้ให้ทราบถึงแนวปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ดงัน้ี 

1. บริษัทขอความกรุณาผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทีมีความเสียงดังต่อไปนี โปรดงดเว้นการเข้าร่วมประชุม เพื่อ

ลดความเส่ียงในการแพร่กระจายของเช้ือโรค โดยบริษทัแนะน าให้มอบฉันทะให้ผูอ้ื่นท่ีไม่มีความเส่ียงหรือ

กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และ

รายละเอียดของหนงัสือมอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7)  

1.1 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเดินทางหรือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผูท่ี้เดินทางไปหรือกลับมาจาก

ต่างประเทศ น้อยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุม โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นเขตติดโรคติดต่ออนัตราย ตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

1.2 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเดินทางหรือใกลชิ้ดกบัผูท่ี้เดินทางไปหรือกลบัมาจากพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีเกิดการ

แพร่ระบาดภายในประเทศ นอ้ยกว่า 14 วนั ก่อนวนัประชุม 

1.3 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีอยู่หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผูท่ี้อยู่ในพ้ืนท่ีเส่ียงท่ีเกิดการแพร่ระบาด

ภายในประเทศ  

1.4 ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ 

(อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน ้ามูก เป็นตน้ 

2. บริษทัจะด าเนินการจดัใหมี้การคดักรองผูท่ี้มีอาการไขร่้วมกบัอาการระบบทางเดินหายใจก่อนเขา้ร่วมประชุม โดย

จะมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายและสังเกตการณ์จากเจา้หนา้ท่ีของบริษทั และบริษทัจะจดัเตรียมเจลแอลกอฮอล์

ส าหรับลา้งมือไวบ้ริเวณดา้นหนา้ห้องประชุม 

2.1 ในกรณีท่ีพบว่าผูถื้อหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข ้(อุณหภูมิร่างกาย

ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม มีน ้ามูก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพจิารณาไม่อนุญาต

ให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 และบริษัทขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะอ านวยความสะดวกเร่ือง

เอกสารให้แก่ท่าน (รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 และรายละเอียดของ

หนงัสือมอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7)  

2.1 ในกรณีท่ีไม่พบว่าผูถื้อหุ้นมีอาการดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัจะติดสติกเกอร์สัญลกัษณ์ประจ าตวัไวบ้นเส้ือ

ของท่านให้ชดัเจนก่อนเขา้ร่วมประชุม  

 



หนา้ 3 จาก 3 

 

 

3. บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุม และผ่านการคดักรองแล้ว โปรดเตรียมหน้ากาก

อนามยัมาเองและควรสวมใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม เวน้ระยะห่างระหว่างบุคคลในระยะ

อยา่งนอ้ย 1 -  เมตร และลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลก่์อนและหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม  

4. บริษทัจะเน้นย  ้าสถานท่ีจดัการประชุมให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณท่ีมีผูสั้มผสัจ านวนมาก เช่น 

ราวบนัได ลูกบิดประตู ห้องน ้า ดว้ยน ้าผงซกัฟอก น ้ายาท าความสะอาด หรือแอลกอฮอล ์70% อยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นเป็นอยา่งสูงและหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี 
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สิงทีส่งมาด้วย 6 

เอกสารและหลักฐานทีต้องนํามาแสดงในวันประชุม 

1.  การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการฉบับจริง  หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง  

(กรณีผูถื้อหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

2.  การมอบฉันทะ 

2.1  ผูม้อบฉนัทะน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) โดยด าเนินการดงัน้ี 

(1) กรอกขอ้ความในหนังสือมอบฉันทะให้ชัดเจน และผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงช่ือในหนังสือมอบฉันทะ  

(ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยบริษทัขอแนะน าใหท้่านใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุ

การออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ 

(1.1) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา 

กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ 

(1.2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian 

(ก) กรุณาแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั หรือหนงัสือเดินทาง (หากเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(ข) กรณี Custodian เป็นผูม้อบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้ Custodian เป็น

ผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน และแนบหลกัฐานของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูม้อบอ านาจ

และของ Custodian ตาม (1.1) และ/หรือ (1.2)(ก) รวมทั้งหนังสือยืนยนัหรือส าเนาใบอนุญาต 

การประกอบธุรกิจ Custodian ดว้ย 

(2) ส าเนาเอกสารตาม (1) จะตอ้งมีการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให้ 

(3.1) รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ 

(3.2) ดร. ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ หรือ 

(3.3) นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ปรากฏในหนา้ 3 ของเอกสารฉบบัน้ี 

2.2 บริษทัขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานไปยงับริษทัตามท่ีอยู่ด้านล่างน้ี เพื่อ

ตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 7 วนั 

ส่งถึงเลขานุการบริษทั บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน)  

เลขท่ี 140 หมู ่5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 
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นิยามกรรมการอิสระ 

บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ ซ่ึงกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนดงัน้ี และตอ้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนัและไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น

รายใหญ ่หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ  ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า  ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ

ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น 

ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ย

การรับหรือให้กูย้ืม ค  ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็น

ผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั

หรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทขึ้นไป แลว้แต่จานวนใดจะต ่ากว่า ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ี

เก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมี

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุม

บริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ

มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
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อ านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้น

ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือน

ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

 

ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร (ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

อาย ุ66 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 91 ซอยสุวรรณดี 3 แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในระเบียบวาระท่ี 1, 2, 3, 4, 6 และ 7 

กรรมการมีส่วนไดเ้สียพิเศษในระเบียบวาระท่ี 5: พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการซ่ึงครบ

ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ครบวาระในปีน้ีและได้รับการพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับ 

การแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  

2. ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

อาย ุ54 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 5/177 ถนนวชัรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 

กรรมการไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในระเบียบวาระท่ี 1-7 

3. นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

อาย ุ52 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 159/17 ถนนราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

กรรมการไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในระเบียบวาระท่ี 1-7 
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สิงทีส่งมาด้วย 7 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
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ผูถ้ือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ าน วนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 
อากรแสตมป์ 

2  บาท 
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สิงทีส่งมาด้วย 7 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

 เขียนท่ี ....................................................................................... 

 วนัท่ี ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ............... 

(1) ขา้พเจา้ .................................................................................................................... สัญชาติ ....................................................................... 

 อยูบ่า้นเลขท่ี ......................................... ถนน ..................................................... ต าบล/แขวง .................................................................... 

 อ าเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์............................................................ 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม .................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................................... เสียง ดงัน้ี 

 หุ้นสามญั ................................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................................................... เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ........................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................................................... เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

 1. ช่ือ ......................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................... 

 ถนน ............................................................................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 

 จงัหวดั ......................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

 2. ช่ือ ......................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................... 

 ถนน .............................................................................. ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต ..................................... 

 จงัหวดั ........................................................................ รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

 3. ช่ือ ......................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................... 

 ถนน ............................................................................... ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .................................... 

 จงัหวดั ........................................................................ รหสัไปรษณีย ์..................................... 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชั้น 2 โรงแรมแม่น ้า รามาดา พลาซ่า เลขท่ี  ถนนเจริญกรุง 

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 

วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันศุกร์ที 24 เมษายน 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัท ประจําปี 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที 3 พจิารณาอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที 4 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจําปี 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท ี5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตงักรรมการใหม่แทนทีกรรมการซึงครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

2. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

3. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที 6 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระที 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี 

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง

ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แตก่รณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุหห้นงัสือมอบฉนัทะ 

ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

   ( ...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( ...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( ...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   ( ...............................................................................) 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้  ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชั้น 2 โรงแรมแม่น ้า รามาดา พลาซ่า 

เลขท่ี  ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ............................................................................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 
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วาระท่ี ........................... เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

 ลงช่ือ ............................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

 (...............................................................................) 

 

 ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (...............................................................................) 

 

 ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (...............................................................................) 

 

 ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

 (...............................................................................) 
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สิงทีส่งมาด้วย 7 
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

(สําหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

 

 เขียนท่ี ....................................................................................... 

 วนัท่ี ................. เดือน ....................................... พ.ศ. ............... 

(1) ขา้พเจา้ .................................................................................................................... สัญชาติ ...................................................................... 

 สาํนกังานตงัอยูเ่ลขท่ี ......................................... ถนน ..................................................... ตาํบล/แขวง ...................................................... 

 อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ..................................................... รหสัไปรษณีย ์............................................................ 

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั ....................................................................................................... 

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

 โดยถือหุ้นจาํนวนทงัสินรวม .................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................................... เสียง ดงันี 

 หุ้นสามญั ................................................................ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................................................... เสียง 

 หุ้นบุริมสิทธิ ........................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................................................... เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6) 

 1. ช่ือ ......................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................... 

 ถนน ............................................................................... ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต ..................................... 

 จงัหวดั ......................................................................... รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

 2. ช่ือ ......................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................... 

 ถนน .............................................................................. ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต ..................................... 

 จงัหวดั ........................................................................ รหสัไปรษณีย ์..................................... หรือ 

 3. ช่ือ ......................................................................................................... อาย ุ...................... ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................... 

 ถนน ............................................................................... ตาํบล/แขวง ............................................. อาํเภอ/เขต .................................... 

 จงัหวดั ........................................................................ รหสัไปรษณีย ์

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจาํปี 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชนั 2 โรงแรมแม่นาํ รามาดา พลาซ่า เลขท่ี  ถนนเจริญกรุง 

บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดงันี 

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทงัหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ  

หุ้นสามญั ......................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.............................................................. เสียง 

หุ้นบุริมสิทธิ .................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.............................................................. เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้งัหมด .................................................................. เสียง 

  

 
อากรแสตมป์ 

 บาท 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนี ดงันี 

 

วาระที 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 ซึงประชุมเมือวันศุกร์ที 24 เมษายน 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระที 2 พจิารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัท ประจําปี 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระที 3 พจิารณาอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงนิของบริษัท สําหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระที 4 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรกําไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจําปี 2563 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระที 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตงักรรมการใหม่แทนทีกรรมการซึงครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

การแต่งตงักรรมการทงัชุด 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

การแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร 

 เห็นดว้ย ..................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง งดออกเสียง ..................... เสียง 

2. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 

 เห็นดว้ย ..................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง งดออกเสียง ..................... เสียง 

3. นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม 

 เห็นดว้ย ..................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ..................... เสียง งดออกเสียง ..................... เสียง 
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วาระที 6 พจิารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2564 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระที 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตงัผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนนัไม่

ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี  

การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวใ้นขา้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริง

ประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนนั เวน้แตก่รณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุหห้นงัสือมอบฉนัทะ 

ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 
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หมายเหต ุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านนั 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชุดหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิงวงั ชนั 2 โรงแรมแม่นาํ รามาดา พลาซ่า 

เลขท่ี  ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ............................................................................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

วาระท่ี ........................... เร่ือง ........................................................................................................................................................................... 

 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 
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วาระท่ี ........................... เร่ือง เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

ช่ือกรรมการ ........................................................................................................................................................................................... 

 เห็นดว้ย ......................... เสียง ไม่เห็นดว้ย ......................... เสียง งดออกเสียง ......................... เสียง 

 

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 

 

  ลงช่ือ ............................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

   (...............................................................................) 
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ข้อบงัคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 3   คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน  เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบปี

บญัชีของบริษทั  

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 

ขอ้ 3  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวน

หุ้นไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 2  คน ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมได้

ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือ

ดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้นจากผู ้

ถือหุ้น 

การประชุมใหญ่ของบริษทัให้จดัขึ้น ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง หรือท่ีอ่ืนใด

ตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุม 

ขอ้ 3  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอ เพื่อ

ทราบ เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อ

หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์

ติดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 

ขอ้ 3   ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 2  คน หรือไม่นอ้ย

กว่าหน่ึงในสองของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดแลว้แต่จ านวนใดจะน้อยกว่า และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึง

ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุม

ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การประชุมนั้น

เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้ส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า  วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัไม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองค์

ประชุม 

ขอ้ 3  (1) ในการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียง

แทนตนในการประชุมได ้หนังสือมอบฉันทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และ

เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการดงัต่อไปน้ี 

(ก) จ านวนหุ้นท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู ่
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(ข) ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 

(ค) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

(2) ผูรั้บมอบฉันทะท่ีปรากฏช่ือในใบมอบฉันทะจะต้องน าตราสารแต่งตั้งผูรั้บมอบฉันทะไปวางต่อผูเ้ป็น

ประธานหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการก าหนด 

(3)  ในกรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูถื้อหุ้นอยู่แลว้ หรือมิไดเ้ป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัแต่ไดรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อ

หุ้นเกินกว่า 1 ราย ผูรั้บมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบัคะแนนเสียงของผูท่ี้แต่งตั้งตน 

นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีท่ีเป็นผูถื้อหุ้น 

ขอ้ 3  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น แต่ถา้ประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ใน

กรณีท่ีมีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม แต่ถา้รองประธานกรรมการไม่

มี หรือถา้มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูถื้อหุ้น 1 คน ขึ้นเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในคราว

นั้น 

ขอ้  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้น

หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมมีเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี

วตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

(จ) การเพ่ิมทุนหรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบรวมหรือเลิกบริษทั 

ขอ้ 1  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล 
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(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน 

(6) กิจการอื่น ๆ 



หนา้ 1 จาก 1 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 

 

แผนที่แสดงที่ตั้งของโรงแรมแม่นํ้า รามาดา พลาซ่า  

 

เลขที  ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

 
 

เส้นทางการมาโรงแรมแม่นํ้า รามาดา พลาซ่า  

ทางเดินรถ: 

- จากทางด่วนถนนจนัทร์ มุ่งหน้าสู่ถนนเจริญกรุง เลียวซ้ายแยกตรอกจนัทร์ ตรงมาประมาณ  เมตร โรงแรมอยู่

ขวามือ 

- จากบางรัก ถนนเจริญกรุง ตรงมาทางถนนตก เมือผ่านแยกตรอกจนัทร์ ตรงมาประมาณ  เมตร โรงแรมอยู่

ขวามือ 

- จากพระราม  หรือจากฝังธนบุรี เลียวเขา้ถนนเจริญกรุง ตรงมาประมาณ .  กิโลเมตร โรงแรมอยูซ่า้ยมือ 

 

ทางรถไฟฟ้า (BTS): 

จากสถานีรถไฟฟ้าสะพานตากสิน สามารถรับบริการเรือรับ-ส่งของโรงแรม (Shuttle Boat Service) บริเวณท่าเรือสําหรับ

โรงแรม มายงัท่าเรือส่วนตวัของโรงแรมแม่นาํ รามาดา พลาซ่า ไดทุ้ก ๆ ครึงชวัโมง ตงัแต่เวลา . - .  น. 

 

 

 




