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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่  

ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแสดงสินคา้โรงงาน บริษทั ไทยฮา 

จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 140 หมู่ 5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

 

เร่ิมการประชุม 

ก่อนเร่ิมการประชุม บริษทัไดจ้ดัให้มีการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมและด าเนินการประชุมภายใตม้าตรการป้องกนั

โรคตามท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดอยา่งเคร่งครัด 

เม่ือเวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 12 ราย คิดเป็น 40,915,628 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะ 

จ านวน 17 ราย คิดเป็น 127,066,942 หุ้น รวมทั้งส้ิน 29 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมด 167,982,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

60.4254 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 278,000,000 หุ้น ซ่ึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย

ไดแ้ลว้ทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 

จากนั้น นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้

กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและกล่าวแนะน ากรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. นางปัทมา  ตั้งพิรุฬห์ธรรม  ประธานกรรมการ  

2. รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

4. นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายเพื่อนรัก น่าคบ กรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายสมฤกษ ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และประธาน

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

7. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ  

8. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ  
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ทั้งน้ี นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ เป็นผูสู้งอายซ่ึุงเป็นกลุ่มเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) จึงปฏิบติัตามค าแนะน าของภาครัฐในการออกห่างสังคม และเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  

ปัจจุบนับริษทัมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 

100 ของกรรมการทั้งหมด และบริษทัไม่มีคณะกรรมการชุดยอ่ยอื่นแต่อยา่งใด 

จากนั้ น ประธานได้กล่าวแนะน านางสาวจินตนา มหาวนิช ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687 บริษัท  

ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ากดั ในฐานะผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 ท่ี

เขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีดว้ย  

โดยก่อนเร่ิมระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจง้ว่าบริษทัไดต้ระหนักถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยการเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับ  

การเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2565 ซ่ึงไดป้ระกาศเผยแพร่รายละเอียดผ่าน

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั www.kasetbrand.co.th โดย

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองใด ๆ เข้ามา นอกจากน้ี บริษัทยงัได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม และข้อมูล

ประกอบการประชุมต่าง ๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th และเว็บไซต์ของบริษทั 

www.kasetbrand.co.th เป็นการล่วงหนา้ 21 วนัก่อนการประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 4 เมษายน 2565 

ประธานไดช้ี้แจงการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีมีหรือท่ีไดรั้บมอบฉนัทะมา 

2. ในวาระการประชุม วาระท่ี 1, 3, 4, 6, 7 และ 8 ซ่ึงไม่ใช่วาระแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ ขอให้ผูถื้อหุ้นและ

ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือและยื่นบตัร

ลงคะแนนเสียงให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัเพ่ือท าการนบัคะแนนต่อไป 

3. ในวาระการประชุม วาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ จะใช้วิธียกมือและยื่นบตัร

ลงคะแนนเสียงให้แก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัเพ่ือออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

โดยให้ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการทีละบุคคล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีดี 

4. เม่ือถึงวาระท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธียกมือและย่ืนบตัรลงคะแนนเสียงให้แก่เจา้หน้าท่ีของ

บริษทั และทางเจา้หนา้ท่ีจะลงคะแนนเสียงผา่นระบบบาร์โคด้ในแต่ละวาระ 

นอกจากน้ี ประธานไดแ้จง้ท่ีประชุมขอให้มีผูท้  าหน้าท่ีเป็นคนกลาง เพื่อท าหน้าท่ีดูแลการประชุมและการนับ

คะแนนเสียงให้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั โดยจะเป็นตวัแทนของอาสาพิทกัษ์สิทธิ

ผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ นายณกรณ์ ศรเดชา และตวัแทนผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ นายสาวิตร สาประเสริฐ และ นางสาววริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์ 

ในการร่วมส่งเสริมให้บริษทัค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นตามแนวทางบรรษทัภิบาลท่ีดี 

 จากนั้น ประธานไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัน้ี 

 

http://www.set.or.th/
http://www.kasetbrand.co.th/
http://www.set.or.th/
http://www.kasetbrand.co.th/
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วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันพุธท่ี 28 เมษายน 2564 

 ประธานไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือ 

วนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 ท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาล่วงหนา้แลว้ รายละเอียดระบุในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 8 ถึงหนา้ 17 

ทั้งน้ี บริษทัไดส่้งส าเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ี

กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานจึงขอให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติ จ านวนหุ้น (เสียง) ร้อยละ 
เห็นดว้ย 167,982,570 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

มต ิ: รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 28 เมษายน 2564 

 
วาระท่ี 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2564 

ประธานไดแ้จง้ว่าไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี และไดก้ล่าวรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2564 โดย

ไดอ้ธิบายและวิเคราะห์การบริหารจดัการ (MD&A) ต่อท่ีประชุม โดยสรุปดงัน้ี 

ในปี 2564 บริษทัมีรายได ้537.68 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ท่ีมีรายได ้620.02 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13 

และในปี 2564 บริษทัขาดทุนสุทธิ 69.01 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากราคาส่งออกขา้วเฉล่ียลดลงร้อยละ 16 เม่ือเทียบกบัปี 

2563 โดยประเทศไทยมีการส่งออกขา้วช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2564 ปริมาณรวม 6.1 ลา้นตนั มูลค่า 107,756.9 

ล้านบาท สาเหตุท่ีส าคญัประการต่อมาคือปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และสายเรือปรับราคาค่าระวางสูงขึ้น

หลายเท่าตวัโดยค่าระวางเรือมีราคาสูงเทียบเท่าราคาสินคา้ ส่งผลต่อการจดัการและการตดัสินใจส่ังซ้ือสินคา้ของลูกคา้ทัว่

โลก สาเหตุอีกประการคืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราผนัผวนสูงซ่ึงส่งผลให้บริษทัขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน นอกจากน้ี 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้บริษทัไม่สามารถเดินทางไปน าเสนอสินค้า 

(Roadshow) และเจรจาต่อรองกบัลูกคา้ไดต้ามปกติ อย่างไรก็ตาม บริษทัไดพ้ยายามเสนอสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อ

แกปั้ญหาในส่วนน้ี และสาเหตุประการสุดทา้ยคือการท่ีประเทศไทยยงัไม่เปิดรับนกัท่องเท่ียว รวมถึงประเทศปลายทาง เช่น 

ประเทศจีน ยงัไม่เปิดให้นกัท่องเท่ียวออกนอกประเทศ ท าให้ร้านอาหารและโรงแรมซ่ึงเป็นช่องทางจ าหน่ายสินคา้หลกั

ภายในประเทศของบริษทัยงัคงซบเซา  

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยภายนอกดังกล่าว บริษัทได้บริหารจัดการระบบภายในของบริษทัโดยน า 

THAIHA Business Intelligence Process มาปรับใช้ภายในองคก์ร เพื่อพฒันาดา้นต่าง ๆ ตลอดกระบวนการตั้งแต่ขั้นตอน

การวางแผนไปจนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และลดตน้ทุนดา้นการบริหารจดัการ 

นอกจากน้ี บริษัทยงัได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ในลักษณะ Business Unit เพื่อเพ่ิมความคล่องตัวและรวดเร็วใน 
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การตดัสินใจและการปฏิบติังาน โดยแบ่งเป็นหน่วยงานของโรงงาน 4 ยนิูต หน่วยงานขายภายในประเทศ 2 ยนิูต หน่วยงาน

ขายต่างประเทศ 2 ยนิูต และหน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยีอีก 1 ยนิูต 

บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทั ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จ ากดั เพื่อรองรับการขยายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารพร้อม

ทาน (Ready to Eat) โดยไดเ้ขา้ซ้ือท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง พร้อมเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงสูตรการผลิตอาหาร จาก

บริษทั อลับาทรอสฟู้ดส์ จ ากดั โดยจุดแขง็ของอาหารพร้อมทาน (Ready to Eat) ของบริษทั ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จ ากดั 

คือ สามารถเก็บรักษาไวไ้ดน้าน 18-24 เดือน โดยไม่ตอ้งแช่เยน็ ซ่ึงลูกคา้ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฝ่ังตะวนัออก

กลางให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก 

บริษทัจะน าเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ ขา้วเหนียวทุเรียนพร้อมทาน ไปยงักลุ่มลูกคา้ในประเทศจีนซ่ึงน่าจะเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ และยงัสามารถช่วยเหลือเกษตรกรไดอ้ีกทางหน่ึงดว้ย 

ปัจจุบนับริษทัมีช่องทางในการจ าหน่ายสินคา้โดยตรงจากโรงงานไปสู่ผูบ้ริโภคผา่นเคร่ืองจ าหน่ายสินคา้อตัโนมติั 

(VDM) ซ่ึงติดตั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปแลว้จ านวน 150 เคร่ือง โดยมียอดขายสินคา้ดีขึ้นตามล าดบั 

ในปี 2564 บริษทัได้บริจาคสินคา้ของบริษทัเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัน ้ าท่วมและบริจาคให้แก่โรงพยาบาล 

รวมถึงศูนยพ์กัฟ้ืนผูป่้วยจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

นอกจากน้ี ประธานไดร้ายงานถึงนโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัของบริษทัว่า ในปี 2564 บริษทั

ได้มอบหมายให้บริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีให้บริการดา้นการตรวจสอบภายในแก่บริษทั  

ท าการตรวจสอบนโยบาย แนวปฏิบติั การประเมินความเส่ียง การอบรมพนกังาน และการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การต่อตา้นการคอร์รัปชนั และบริษทัไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริต (CAC) เป็นปีท่ี 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพื่อแสดงเจตนารมยก์ารเป็น

องคก์รต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัอีกดว้ย 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยบริษทัไดน้ าส่งส าเนางบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจ าปี 2564 

ให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ทั้งน้ี ประธานไดช้ี้แจงขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงัน้ี 

 ในปี 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 670.0 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.8 มีหน้ีสินรวม 433.6 ล้านบาท 

เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 32.5 มีส่วนของผูถื้อหุ้น 236.4 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 21.3 และมีรายไดร้วม 537.6 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 13.3 ปี 2564 บริษทัขาดทุนสุทธิ 69.0 ลา้นบาท  

ทั้งน้ี ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานจึงขอให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 
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 มต ิ จ านวนหุ้น  (เสียง) ร้อยละ 
เห็นดว้ย 167,982,570 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

มต ิ: อนุมติัรายงานของผูส้อบบญัชีและงบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

 
วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสุทธิ และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจ าปี 2564 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงด 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทั ประจ าปี 2564 โดยกล่าวช้ีแจงว่า 

เน่ืองจากในปี 2564 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จากปัจจยัภายนอกต่าง ๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาและอนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ประจ าปี 2564 

ทั้งน้ี ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นอภิปราย แต่ไม่มีการอภิปรายเพ่ิมเติมจากผูถื้อหุ้น ประธานจึงขอให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

มต ิ จ านวนหุ้น  (เสียง) ร้อยละ 
เห็นดว้ย 167,982,570 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

มติ : อนุมติังดการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

ประจ าปี 2564 

 
วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นประธานในวาระน้ี ได้

เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ดนัย จนัทร์เจา้ฉาย, นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  

ออกจากห้องประชุมชัว่คราว จนกว่าการประชุมในวาระน้ีจะแลว้เสร็จ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  

  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจาก

ต าแหน่งตามวาระ ทั้งน้ี ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้กรรมการ
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ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหน่ึงในสามในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และกรรมการดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บ

เลือกตั้งเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกได ้ซ่ึงรายนามของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี ไดแ้ก่ 

1. ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2. นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน 

3. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 

  ทั้งน้ี บริษทัไดน้ าส่งประวติัของกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมแลว้ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วนัท่ี 25 ธันวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 20 มกราคม 2565 ซ่ึงไดป้ระกาศเผยแพร่

รายละเอียดผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  www.set.or.th และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

www.kasetbrand.co.th แตป่รากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลใดเขา้มา 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียด เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดมีค าถามเพ่ิมเติม จึงขอให้

ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ (พิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

ช่ือกรรมการ ต าแหน่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
ดร.ดนยั  
จนัทร์เจา้ฉาย  

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ 

167,982,470 เสียง 
(99.9999%) 

100 เสียง 
(0.001%) 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

นายสมฤกษ ์ 
ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

กรรมการ, ประธาน
เจ้าหน้ า ท่ีบ ริหาร 
แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ฝ่ า ย
การเงิน 

167,982,570 เสียง 
(100%) 

0 เสียง 
(0%) 

ไม่มี ไม่มี 

นายวรวุฒิ  
ตั้งพิรุฬห์ธรรม 

กรรมการ 167,982,570 เสียง 
(100%) 

0 เสียง 
(0%) 

ไม่มี ไม่มี 

มต ิ: อนุมติัการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนท่ีกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 จ านวน 3 

ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ, นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ, ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ โดยให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการดงักล่าวต่อไปอีกวาระหน่ึง 

จากนั้น ประธานเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ห้องประชุม  

ประธานกล่าวแสดงความยินดีกบักรรมการทุกท่าน ท่ีประชุมปรบมือแสดงความยินดี 

 

http://www.set.or.th/
http://www.kasetbrand.co.th/
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วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 

 ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 

2565 โดยไดก้ล่าวช้ีแจงว่า 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่า อตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบท่ี

ได้รับอนุมัติอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จึงเห็นควรให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ ประจ าปี 2565 ในอตัราเดิมเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2564 ดงัน้ี 
 

ปี 2565 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2564 
(ปีที่ผ่านมา) 

หมายเหตุ 

ค่าเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 15,000 15,000 บาท/คน/คร้ัง 
ค่าบ าเหน็จประจ าปีคณะกรรมการบริษทั ≤1,000,000 ≤1,000,000 บาท/ปี กรณีท่ีบริษทัมีผลก าไรสุทธิ 
ค่าตอบแทนท่ีเป็นผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี ไม่มี - 

ทั้งน้ี ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียด เม่ือปรากฏว่าไม่มีค าถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานจึง
ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

มต ิ จ านวนหุ้น  (เสียง) ร้อยละ 
เห็นดว้ย 167,982,570 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บตัรเสีย 0 0 

มต ิ: อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2565 ตามท่ีเสนอมาทุกประการ 

 
วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 

ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีปี 2565 ของบริษทัและบริษทัย่อย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง

ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งให้บริษทั ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ 

จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 ทั้งน้ี คณะกรรมการเห็นว่า 

บริษทั ส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียงดา้นการให้บริการตรวจสอบบญัชี มีการประกอบ

วิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และเป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี  จึงเห็นควรแต่งตั้งให้เป็น
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ส านกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 โดยเสนอให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ดงัต่อไปน้ีเป็นผูต้รวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย  

1. นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687 หรือ 

2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131 หรือ 

3. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305 

และอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,155,000 บาท 

ซ่ึงเป็นอตัราท่ีเพ่ิมขึ้นจากค่าสอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 เน่ืองจากบริษทัมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ยเพ่ิมเติม คือ 

บริษทั ไทยฮา อินโนเวทีฟ ฟู้ดส์ จ ากดั  

ทั้งน้ี ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามรายละเอียด เม่ือปรากฏว่าไม่มีค าถามเพ่ิมเติมแลว้ ประธานจึง
ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีไดแ้จง้ไวข้า้งตน้ และไดแ้จง้ผลการนบัคะแนนเสียงดงัน้ี 

มต ิ จ านวนหุ้น  (เสียง) ร้อยละ 
เห็นดว้ย 167,982,570 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 
งดออกเสียง ไม่มี - 
บตัรเสีย ไม่มี - 

มติ : อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2565 ตามท่ี

เสนอมาทุกประการ 

 
วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความคิดเห็นดงัน้ี 

รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อท่ีประชุมว่า 

จากการศึกษาเศรษฐกิจอาเซียนพบว่า การท่องเท่ียวเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ ซ่ึงการท่ีประเทศต่าง ๆ 

ไม่เปิดประเทศส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการส่งออกสินคา้ดว้ย ทั้งน้ี เม่ือ

พิจารณาการด าเนินงานของบริษทัจะเห็นว่า ฝ่ายบริหารพยายามแกไ้ขสถานการณ์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเพ่ิมมูลค่า

สินค้าโดยการผลิตอาหารพร้อมทานและการเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เช่น ข้าวเหนียวทุเรียนพร้อมทาน เพื่อส่งออกไปยงั

ประเทศจีน การปรับโครงสร้างองคก์รในหลายมิติ และการพฒันาพนัธ์ุขา้ว รวมถึงการจ าหน่ายสินคา้ผ่านเคร่ืองจ าหน่าย

สินค้าอตัโนมัติ (VDM) ท าให้เช่ือมั่นว่าในปี 2565 สถานการณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้น และกล่าวแนะน าว่าบริษทัควรเผยแพร่ 

การด าเนินงานของบริษทัเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มขององคก์ร (CSR) ต่อสาธารณชนให้มากขึ้น  
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ดร.ดนัย จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวเสริมว่า แมว่้าสถานการณ์โลกจะผนัผวน

เพียงใด ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และภาวะสงคราม แต่ส่ิงหน่ึงท่ียงัคงเห็นได้

ชัดเจนในการบริหารจดัการของบริษทั คือ ความตระหนกัในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

รวมถึงการปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม นอกจากน้ี บริษทัไดพ้ยายามหาโอกาสใหม่ ๆ ในด าเนินกิจการ เช่น การพฒันา

สินคา้ใหม่ การเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายใหม่ และการเพ่ิมศกัยภาพของพนกังาน รวมถึงการท ากิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวช่ืนชมฝ่ายบริหารในการบริหารจดัการ

บริษัทในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนะน าให้บริษทัเพ่ิมการประชาสัมพนัธ์เพ่ือเพ่ิมอัตราความส าเร็จของบริษทัและ

ช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหน่ึงต่อไป 

นายเพื่อนรัก น่าคบ กรรมการและกรรมการบริหาร ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า สาเหตุหลกัท่ีท าให้การด าเนินธุรกิจใน

ปัจจุบนัเป็นไปดว้ยความยากล าบาก คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงไม่แน่นอนว่าจะ

ส่งผลกระทบอีกยาวนานเพียงใด และวิถีทุนซ่ึงก าลงัท าลายตัวเอง ชนชั้นล่างประสบปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอซ่ึงส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม นอกจากน้ี เทคโนโลยีใหม่ท าให้การใชชี้วิติของคนทั้งโลกเปล่ียนแปลงไป บริษทัตอ้งตามให้

ทนัการเปล่ียนแปลงทั้งการผลิต การขนส่ง และการช าระเงินรูปแบบต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เห็นว่า บริษทัมีความพยายามใน

การปรับตวั เช่น การปรับเปล่ียนจากการขายสินคา้แบบ Business to Business เป็นแบบ Business to Customer และเช่ือมัน่

ว่าธุรกิจอาหารยงัคงเป็นธุรกิจท่ีดีท่ีสุด 

 

ปิดการประชุม เวลา 15.10 น. 

 
 
ลงช่ือ…………………………………… 

(นายสมฤกษ ์ตั้งพิรุฬห์ธรรม) 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานในท่ีประชุม 

 
 

ลงช่ือ…………………………………… 
(บริษทั เธียร แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร) 

เลขานุการบริษทัและผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


