
 

  หนา้ที   1   จากจาํนวน    10   หนา้ 

ที KST 044/20  
  

วนัที    24  มถินุายน   2563 
  

เรอืง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัที  41/2563 
 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บรษัิท  หอ้งเย็นโชติวฒันห์าดใหญ่  จาํกดั  (มหาชน) 
 

สิงทีสง่มาดว้ย 1.   สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครงัที 40/2562  14 หนา้ 

2. แบบฟอรม์หนงัสือมอบฉนัทะ        7  หนา้ 

3. เอกสาร/หลกัฐานเพือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม  

และแผนทีแสดงสถานทีประชุม       1 หนา้ 

4. เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที 5      5 หนา้ 

5. ขอ้บงัคบัเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ     4 หนา้ 

6. คณุสมบตัแิละนิยามกรรมการอิสระ       1 หนา้ 

7. มาตรการป้องกนัควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 2019 

(COVID-19)สาํหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครงัท ี41/2563      1        หนา้ 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษัท  ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  จํากัด  (มหาชน)  ไดม้ีมติให้เรียกประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นครังที 41/2563  ในวันที 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ห้องเย็น

โชติวัฒน์หาดใหญ่ จาํกัด (มหาชน)  เลขที 4/2 หมู่ที 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตาํบลนาหม่อม  อาํเภอนาหม่อม  

จงัหวดัสงขลา  เพอืพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอ่ไปนี 

 

วาระท ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ครังท ี40/2562 
  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 40/2562  ซึงประชุมเมือ                   

วนัที 22 เมษายน 2562  และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีกฎหมายกาํหนด รวมทังไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซดข์องบริษัทฯ             

(รายละเอยีดปรากฎตามสิงทสี่งมาดว้ยลาํดับท ี1) 

 

 

 



 

  หนา้ที   2   จากจาํนวน    10   หนา้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครังที 40/2562               

ซึงไดจ้ัดประชุมขึนเมือวันที  22  เมษายน  2562  โดยรายงานดังกล่าวไดม้ีการบันทึกรายงาน        

ไวอ้ย่างถูกตอ้ง  โดยบริษัทฯไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯดงักล่าวบนเวบ็ไซดข์อง  

บริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฯ 

(สงิทสี่งมาดว้ยลาํดับที 1) 
 

 

วาระท ี 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปี          

ทผี่านมา   
  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

เพือใหเ้ป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวด  4  ขอ้  40  คณะกรรมการบริษัทรวบรวม

ขอ้มลูเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี  2562  เปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี  
 

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทไดร้วบรวมขอ้มลูทีสาํคญัสาํหรบัผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิทฯในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสาํคญั ไวด้งันี 

          (หน่วย: ล้านบาท) 
 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม)่ 

2560 2562 2561 
(ปรับปรุงใหม)่ 

2560 

รายไดจ้ากการขาย 2,474.79 3,147.40 3,437.31 2,276.07 1,857.49 1,991.92 

รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร 
32.04 24.65 10.03 32.04 24.65  10.03 

ตน้ทนุขาย (2,509.98) (3,011.91) (3,316.40) (2,305.95) (1,760.05) (1,930.79) 

ตน้ทนุบริการ (26.64) (20.50) (7.54) (26.64) (20.50) (7.54) 

กาํไร(ขาดทนุ)ขนัตน้ (29.80) 139.64  123.41  (24.49)      101.59         63.62  

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี (180.68) (62.91)  12.81  (153.04) 17.38  17.00  

กาํไร(ขาดทนุ)ส่วนที

เป็นของผูถื้อหุน้ของ

บริษัทต่อหุน้ (บาท) 

(24.09) (8.38) 1.71  (20.41) 2.32  2.27  

 

   

  

 

 

 

 



 

  หนา้ที   3   จากจาํนวน    10   หนา้ 

 

 จากตารางขอ้มลูดงักล่าว  ปัจจยัสาํคญัทีสง่ผลกระทบต่อผลการดาํเนินงาน  สรุปสาระสาํคญั คือ 
 

1. ผลการดาํเนินงานของ บริษัท  หอ้งเย็นโชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั  (มหาชน)  มผีลขาดทุนสทุธิ  

153 ล ้านบาท  ปัจจัยจากการแข็งค่าของเ งินบาทอย่างต่อ เนืองตังแต่ต้น ปี 2562                      

ส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการส่งออกของบริษัทฯ  ประกอบกับราคาวตัถุดิบทีขาดแคลน

สง่ผลใหมี้การปรบัราคาสูงขึน ทาํใหฝ่้ายจดัการเห็นว่าการหยุดการผลิตทีโรงงานสาขาระนอง

จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนและสามารถบริหารต้นทุนทีเกียวข้องไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน  การหยดุผลิตทีโรงงานระนองทาํใหบ้ริษัทฯตอ้งบนัทึกขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าทีดิน  อาคารและอุปกรณ ์จาํนวน 13.50 ลา้นบาท และบันทึกประมาณการหนีสนิ

สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังานในงบกาํไรขาดทนุเพิมขนึจาํนวน 18.07 ลา้นบาท   
 

2. ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 181 ล้านบาท ซึงได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกหลายดา้นทังดา้นค่าเงินบาททีแข็งค่าขึนมาก  ราคาวัตถุดิบ

ทีมาจากทะเลทีเป็นผลกระทบมาจากสหภาพยุโรปยงัคงสถานะใบเหลืองใหก้ับประเทศไทย 

จากปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)  ซึงส่งผลในทางลบต่อราคาวัตถุดิบ

ทีมาจากทะเลของผูป้ระกอบการในประเทศอยู่อย่างต่อเนือง  ในขณะทียังกาํหนดราคาขาย

เดิมไวเ้พือการรกัษาส่วนแบ่งตลาด  สว่นปัจจยัภายในบริษัท  ฝ่ายบริหารไดมี้การปรบัเปลียน

โครงสรา้งองคก์รเพือลดตน้ทนุ  ทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย

แรงงาน นอกจากนีคณะกรรมการบริษัท  มีมติใหห้ยุดการผลิตสินคา้ทีโรงงานของบริษัทใน

จงัหวดัระนองและยา้ยการผลิตมาโรงงานในจังหวดัสงขลา  เพือทาํใหก้ารบริหารจดัการและ

การบริหารตน้ทุนมีประสิทธิภาพมากขึน  นาํไปสู่การสรา้งโอกาสในการแข่งขันในดา้นราคา

ขายกบัคู่แข่งในธุรกิจเดียวกนั  

 

 

 



 

  หนา้ที   4   จากจาํนวน    10   หนา้ 

วาระท ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี สนิสุด ณ วันท ี31 ธันวาคม  2562 
   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 

  คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การจดัทาํงบการเงิน ณ วนัสินสดุรอบปีของบริษัทฯ  เสนอตอ่ที

ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญประจาํปีเพือพิจารณาอนุมตัิ  โดยงบการเงินสาํหรบัปีสินสุด

วนัที  31 ธันวาคม 2562   ทีเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 2562  และสรุปขอ้มูลทางการเงินได ้      

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแลว้  

รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2562    
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  นาํเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเห็นสมควรอนุมัติและรับรอง              

งบการเงินสาํหรับปีสินสุด ณ วนัที  31 ธันวาคม 2562  ซึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชี         

รับอนุญาต  และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว   รายละเอียดของ               

งบการเงนิไดจ้ดัทาํไวใ้นรายงานประจาํปี 2562  
 

                         (หน่วย:ล้านบาท) 
 

รายการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

2562 2561 
(ปรับปรุงใหม)่ 

2560 2562 2561 
(ปรับปรุงใหม)่ 

2560 

ฐานะทางการเงนิ           

สินทรพัย ์ 1,381.33 1,991.06  2,052.59  1,175.32 1,291.05 1,149.11  

หนีสิน 425.85 857.31  845.13  407.68 380.55  247.77  

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 955.48 1,133.75 1,207.45 767.65 910.50 901.35 

อตัราส่วนหนีสินต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุน้(เท่า) 

0.45 0.76  0.70  0.53 0.42  0.27 

 

วาระท ี 4 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี   
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรารอ้ยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม  

ภายหลงัชาํระภาษีและตงัสาํรองตามกฎหมายแลว้ ทงันีตอ้งขึนอยู่กบัผลการดาํเนินงานของบริษัท

และบริษัทย่อยฯในแตล่ะปี  และขึนอยู่กบัมติของทีประชมุสามญัผูถ้ือหุน้เป็นหลกัสาํคญั  

 



 

  หนา้ที   5   จากจาํนวน    10   หนา้ 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด                   

ณ  วันที 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิสาํหรับงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวน  153.04  ล้านบาท  และสําหรับงบการเงินรวมมีขาดทุนสุทธิจํานวน  180.68            

ลา้นบาท  จากปัจจัยสาํคญัทีไดน้าํเสนอไวใ้นวาระที 2  คณะกรรมการบริษัทขอเสนอใหท้ีประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้พิจารณาและอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงาน ปี 2562 

 

ข้อมลูเปรยีบเทยีบอัตราการจ่ายเงนิปันผลใน 3 ปีทผ่ีานมา 

 

รายละเอยีด 

               ผลการดาํเนินงาน 

ปี 2562 
(ปีทเีสนอ) 

ปี 2561 
(ปรับปรุงใหม)่ 

ปี 2560 ปี 2559  

กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 

ตามงบการเงินรวม (บาท) 
(180,681,358.-) (62,905,199.-) 12,807,437.- 125,182,090.- 

จาํนวนหุน้ (หุน้) 7,500,000   7,500,000   7,500,000    7,500,000 

เงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) งดจา่ย งดจา่ย 1.-  16.- 

รวมเงินปันผลจ่ายทงัสนิ (บาท) - -   7,500,000.-  120,000,000.- 

อตัราการจ่ายเงินปันผล(%) - - 58.56                95.86  

 

วาระท ี 5 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯหมวด 3 ขอ้ 18 กาํหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ยจาํนวนหนึงในสาม (1/3) โดยอตัราและใหก้รรมการ    

ทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  ซงึคณะกรรมการของบริษัทมีทังหมด  12  ท่าน  

มีกรรมการทีตอ้งออกตามวาระรวม 4 ทา่น  ตามรายนามกรรมการทีออกตามวาระในปีนีไดแ้ก ่

1. นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ ์  ตาํแหนง่ กรรมการ 

2. ดร.สรุพล  อารียก์ลุ   ตาํแหนง่ กรรมการอิสระ 

3. นายชยัวชัร ์  เหล่าเทพพิทกัษ ์  ตาํแหนง่ รกัษาการกรรมการผูจ้ัดการ 

4. นายปรีชา  สนัติธรรมารกัษ ์  ตาํแหนง่ กรรมการอสิระ 

สาํหรับกรรมการทีออกตามวาระในครังนีมีกรรมการ 1 ท่าน คือ นายปรีชา  สันติธรรมารักษ์  

กรรมการอสิระ  มคีวามประสงคไ์ม่ขอรบัตาํแหน่ง 
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บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและ                 

ไม่มีลักษณะตอ้งห้าม  เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทีไดเ้ปิดเผย            

ไว้ในเว็บไซดข์องบริษัทฯ  แต่ไม่มีผูถ้ือหุ้นเสนอรายชือเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา            

และพิจารณาค่าตอบแทนซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย  จึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ                       

และความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน  

รวมถึงผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยตนเองของกรรมการทีได้ปฏิบัติหน้าทีในวาระ                            

ทีผ่านมาเห็นควรเสนอให้เลือกตังกรรมการ 3 คน คือ นางสาวเจริญพร  โชติวัฒนะพันธุ์                        

ดร.สรุพล  อารียก์ุล  และ นายชยัวชัร ์เหล่าเทพพิทกัษ์  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท  

อีกวาระหนึงและเห็นควรเสนอใหเ้ลือกบุคคลใหม่เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  แทนกรรมการ          

ทีออกตามวาระ 1 ท่าน คือ นายพิชัย  ลิมรสเจริญ  ทังนีประวัติและข้อมูลกรรมการทีเสนอ             

ใหเ้ลือกตงัครงันี  คุณสมบตัิและนิยามกรรมการอิสระ  (รายละเอยีดปรากฎตามสิงทสี่งมาด้วย

ลาํดบัท ี ) 
 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ทีจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเสนอให้เลือกกรรมการ                 

ทัง 3 ท่าน กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง  และพิจารณาเลือกบุคคลใหม่             

คือ นายพิชัย  ลิมรสเจริญ เขา้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก 1 ท่าน รวม 4 ท่าน  รายละเอียด

ประวตัิและประสบการณท์าํงานของกรรมการทงั  4  ท่าน  (สามารถพิจารณาได้จากสิงทสี่งมา

ดว้ยลาํดับท ี 4) 
 

วาระท ี 6 พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี  
 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล 

ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัภาระหน้าที   และความรับผิดชอบของกรรมการ  

รวมทังสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัททีประกอบธุรกิจผลิต

และส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งทีมีขนาดธุรกิจอยู่ในระดบัเดียวกัน  และไดม้ีการพิจารณาทบทวน

ทุกปี  ซงึค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2563  ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน  และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ 
 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ หมวด 3 กรรมการและอาํนาจกรรมการ ในขอ้ 16 

กําหนดว่า “บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ทีประชุมผู ้ถือหุ้นจะกําหนด” 

คณะกรรมการบริษัทจึงขอนําเสนอให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีพิจารณาให้มีการจ่าย

คา่ตอบแทนใหก้บัคณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกบัคา่ตอบแทนปี 2562   
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ข้อมูลค่าตอบแทนยอ้นหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2563 (ปีทเีสนอ) 

 
 

 

 

หมายเหตุ  การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ได้ผ่านการพิจารณาจากทีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครังที 1/2563  เมือวันที 27  กุมภาพันธ์  2563  ซึงคณะกรรมการบริษัท                      

มีความเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมือไดม้ีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมทีมี      

การดาํเนินงานใกลเ้คียงกนั  

 
 
 

 

รายละเอียด 

ปี 2563 

(ปีทเีสนอ) 

ปี 2562  

 

ปี 2561 ปี 2560 

เงนิประจาํ

ตาํแหน่ง 

 

เบียประชมุ/

ครงั/คนทเีขา้

ร่วมประชมุ 

เงนิประจาํ

ตาํแหน่ง 

 

เบียประชมุ/

ครงั/คนทเีขา้

ร่วมประชมุ 

เงนิประจาํ

ตาํแหน่ง 

 

เบียประชมุ/

ครงั/คนทเีขา้

ร่วมประชมุ 

เงนิประจาํ

ตาํแหน่ง 

 

เบียประชมุ/

ครงั/คนทเีขา้

ร่วมประชมุ 

.ค่าตอบแทน

กรรมการ 

-ประธาน

กรรมการ 

-รองประธาน 

 

-กรรมการอนื   

 

 

40,000 

บาท/เดือน             

ไม่มี 

 

ไม่มี 

 

 

 

15,000 

บาท 

10,000 

บาท 

10,000 

บาท 

 

 

40,000 

บาท/เดือน 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

 

 

 

15,000 

บาท 

10,000  

บาท 

10,000 

 บาท 

 

 

20,000 

บาท/เดือน 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

 

 

 

10,000 

บาท 

10,000 

บาท 

10,000 

บาท 

 

 

 

20,000 

บาท/เดือน 

ไม่ม ี

 

ไม่ม ี

 

 

 

10,000 

บาท 

10,000 

บาท 

10,000 

บาท 

2.ค่าตอบแทน

กรรมการ

ตรวจสอบ 

-ประธาน

กรรมการ

ตรวจสอบ  

-กรรมการ

ตรวจสอบ 

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

15,000 

บาท 

 

10,000 

บาท 

 

 

 

ไม่ม ี

 

 

ไม่ม ี

 

 

 

 

15,000 

บาท 

 

10,000 

บาท 

 

 

 

50,000 

บาท/ปี 

 

40,000 

บาท/คน/ปี 

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

 

 

 

50,000 

บาท/ปี 

 

40,000 

บาท/คน/ปี 

 

 

 

ไม่ม ี

 

 

ไม่ม ี

3.ค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

-ประธาน

กรรมการฯ 

 

-กรรมการ 

 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

10,000 

บาท 

 

5,000 

บาท 

 

ไม่ม ี

 

 

 

 

 

10,000 

บาท 

 

5,000 

บาท 

  

  

4.ค่าตอบแทน

อนื ๆ 
ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไมม่ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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 วาระท ี 7 พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชปีระจาํปี 2563 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตผุล 

เพือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด  พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคับบริษัท 

หมวด 4 ขอ้ 40  ซงึกาํหนดใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี  คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตังผู้สอบบัญชีจาํนวน 8 ราย  และไดพิ้จารณากาํหนดค่าสอบ   

บัญชีสาํหรับปี 2563  และได้เสนอกรรมการเพือพิจารณาเสนอให้ทีประชุมผู ้ถือหุ้นแต่งตัง           

นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล  หรือ นายวิชัย  รุ จิตานนท์  หรือ นายเสถียร  วงศ์สนันท์ หรือ                    

นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล  หรือ นายยุทธพงษ์  เชือเมืองพาน หรือ นางสาวพัชรี  ศิริวงษ์ศิลป์                  

หรอื  นางสาว  คนางคน์าถ  กลนิขจร  แหง่บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ  จาํกดั  หรอืผูส้อบบญัชีท่านอืน

ภายในสํานักงานเดียวกันทีได้ร ับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ                    

ผู ้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจําปี 2563  เนืองจากพิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชี

ดงักล่าวมีคุณสมบัติตามทีคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  และมีผล

การปฏิบัติงานเป็นทีน่าพอใจ  โดยกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับปี 2563                  

เป็นจาํนวนเงิน  2,286,000 บาท   
 

ความเห็นคณะกรรมการ   :   เสนอใหแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีแหง่ บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั  โดยมี

รายชือผูส้อบบญัชีดงันี 
 

1.    นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ทะเบียนเลขที 3500 

(เป็นผูล้งลายมอืชือในงบการเงินของบริษัทฯในชว่งปี  2551-2555 และ 2560-2562) 

2.    นายวิชยั  รุจิตานนท ์ ทะเบียนเลขที   4054 หรอื 

(เป็นผูล้งลายมอืชือในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี  2556-2559) 

3.    นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ทะเบียนเลขที   3495 หรอื 

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

4.    นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ทะเบียนเลขที   5946 หรอื 

(ยงัไมเ่คยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

 5.    นายยุทธพงษ ์ เชือเมืองพาน ทะเบียนเลขที 9445 หรอื 

        (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชอืในงบการเงินของบริษัทฯ) 

.    นางสาวพชัรี             ศิริวงษ์ศิลป์ ทะเบียนเลขที 9037    หรอื 

        (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชอืในงบการเงินของบริษัทฯ) 

 



 

  หนา้ที   9   จากจาํนวน    10   หนา้ 

7.    นางสาวคนางคน์าถ   กลนิขจร  ทะเบียนเลขที 11303  หรอื 

         (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

8. ผูส้อบบญัชีท่านอืนภายในสาํนักงานเดียวกนัทีไดร้บัความเห็นชอบตามประกาศว่าดว้ยการให้

ความเห็นชอบผูส้อบบญัชี 

รายชือผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้  ไม่มีความสมัพันธ ์  และ/หรือ ส่วนไดเ้สียระหว่างผูส้อบ

บญัชีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
(หน่วย : บาท) 

                             

รายละเอียด 

ปี 2563 (ปีทีเสนอ) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่าสอบ

บญัช ี

ค่าใชจ่้าย

ทางตรง

อนืๆ 

ค่าสอบ

บญัชี 

ค่าใชจ่้าย

ทางตรง

อนืๆ 

ค่าสอบ

บญัช ี

ค่าใชจ่้าย

ทางตรง

อนืๆ 

ค่าสอบ

บญัชี 

ค่าใชจ่้าย

ทางตรง

อนืๆ 

บมจ.หอ้งเยน็โชติวฒัน์

หาดใหญ่ 
1,455,000 185,000 1,000,000 416,000 830,000 115,000 790,000 110,000 

บจก.เทพพิทกัษ์ซฟีดูส ์  

(บรษัิทย่อย) 
585,000 61,000 500,000 61,000 480,000 57,000 440,000 50,000 

รวมยอดทงัสิน 2,040,000 246,000 1,500,000 477,000 1,310,000 172,000 1,230,000 160,000 

ค่าบริการอืนๆ ไม่มี ไม่มี ไม่ม ี ไม่มี 

 

หมายเหตุ    ค่าใชจ่้ายทางตรง   หมายถึง  ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทาํงานล่วงเวลา  และค่า

อุปกรณต์่างๆ เป็นตน้  สาํหรบัการเดินทางมาตรวจสอบบัญชีทีบริษัทฯ ซึงค่าธรรมเนียมบริการ

ดังกล่าวยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการสอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทร่วม                        

ในประเทศมาเลเซีย (ถา้มี)  และไม่รวมคา่ใชจ้่ายในการประเมินภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน

ใหมโ่ดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (ซงึจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั) 

 

รายชือของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท                 

ทีจัดการประชุมครังที  1/2563  เมือวันที  27  กุมภาพันธ์  2563  ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ                  

ไดพ้ิจารณาถึงผลการปฏิบติังานทีผ่านมา ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี   และรวมถงึคา่ตอบแทน

ของผูส้อบบญัชี  เห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอ   คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอใหท้ีประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนดงักล่าว  

 

 



 

  หนา้ที   10   จากจาํนวน    10   หนา้ 

พิจารณารับรองค่าใช้จ่ายทางตรงอืน ๆ ทีเพิมขึนสาํหรับปี 2562 ทางผู้สอบบัญชีไดเ้รียกเก็บ

คา่ใชจ่้ายทางตรงอนื ๆ เพมิจากอตัราเดิม 151,000 บาท เป็น 185,000 บาท ส่วนทีเพมิขนึ 34,000 

บาท เนืองมาจากการเปลียนนโยบายการบญัชีเกียวกบัการคาํนวณตน้ทุนของสินคา้จากวิธีเขา้ก่อน

ออกก่อนเป็นวิธีตน้ทุนถัวเฉลียถ่วงนาํหนัก  และการเปลียนแปลงระบบทีใชใ้นการรายงานสินคา้

คงเหลือทาํใหเ้กิดผลต่างจากการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัสินปี  รวมถงึรายละเอยีดและขอ้มูล

งบการเงินมีความซับซอ้นมากขึน  จึงจาํเป็นตอ้งเพิมบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ                

มากขนึ  ทงันีมีการเปิดสาขาใหมที่จงัหวดัสมทุรสาครในปี 2563 อกีดว้ย 

 

  วาระท ี 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ  (ถา้มี) 
 

บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายงานประจาํปี 2562  และไดม้ีการเปิดเผยไวบ้นเว็บไซดข์องบริษัทฯ 

(www.kst-hatyai.com)  ท่านผูถ้ือหุน้สามารถติดตามข้อมลูดงักล่าวได ้ และหากผูถ้ือหุน้ท่านใด              

มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปีในรูปเล่ม  สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว                   

ไดที้ สาํนักงานของบริษัทฯ (ทีอยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : jindarat@kst-

hatyai.com  หากท่านประสงคแ์ต่งตงัผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม  และลงคะแนนเสียงในการ

ประชุมดงักล่าวแทนท่าน  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะทีแนบมาพรอ้ม

นี  และสง่มายงัสาํนักงานของบริษัทฯ ก่อนเรมิการประชมุ 

 

   จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมตาม  วนั  เวลา  และสถานทีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

                                                                                         ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                                                                                  (นางเจริญศรี  เจรญิกลุ) 

    ประธานกรรมการ 

 































หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)  หนา้   1  จากจาํนวน  7  หนา้ 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 

เขียนที                                                                                      . 
                                                Written  at  
                                                                                                                                             . 

                            วนัท ี                            เดือน                            พ.ศ.                       . 
                                            Date                      Month                               Year                             . 
 

(1)    ขา้พเจา้        สญัชาต ิ                                                                       . 
         I/We                                                                                                                    Nationality      
                                                                .                             

       อยู่บา้นเลขที                                                                                                                                                                            . 
         Address      
                                                                                                                                                                                                           . 

( )   เป็นผูถื้อหุน้ของ  บรษัิท  ห้องเยน็โชตวัิฒนห์าดใหญ่  จาํกัด  (มหาชน) ( “ บรษัิท” )  
       Being a shareholder of  Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited ( “The  Company”) 
  
       โดยถือหุน้จาํนวนทงัสินรวม                                      หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                         เสียง  ดงันี 
       Holding the total amount of                             shares        and have the rights to vote equal to                         votes as follow: 
 
               หุน้สามญั                                                                      หุน้         ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                                                                        เสยีง 
              Ordinary share                                                        shares           and have the rights to vote equal to                                                        votes 
 
               หุน้บุรมิสิทธิ                                                                   หุน้          ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ                                                                         เสียง 
               Preference share                                                   shares      and have the rights to vote equal to                                                        votes 
 

(3)   ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้ือหุน้สามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการอิสระของบรษิทัได)้        
       Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.) 
    

1.    ชือ                                                     อายปีุ             อยูบ่า้นเลขที                                                                                . 

         Name                                               Age               years, residing at                                                                       .   
 

     ถนน                                                  ตาํบล/แขวง                                            อาํเภอ/เขต                                           . 

                      Road                                               Tambol / Khwaeng                                Amphur / Knet                                    . 
 

  จงัหวดั                                                หรือ 
         Province                                             or 
   

 2.    นายสวุฒัน ์     โรจนกจิ         กรรมการอสิระ          อายุ  71      ปี               หรือ 

                Mr.Suwat      Rochanakij            Independent  Director        Age    71    years        or 
  
                 อยูบ่า้นเลขที    105/9  หมู่ที  5    ตาํบลคอหงส ์ อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวัดสงขลา  90110 

                 Residing at     105/9  Moo  5    Khohong ,   Hatyai , Songkhla.  90110  

 
3.    นายพิษณุ บุญนวล  กรรมการอสิระ  อาย ุ       ปี               หรือ 

        Mr.pitsanu Bunnaul  Independent  Director Age    68    years          or 
 

        อยู่บา้นเลขที    12 /   หมู่   ตาํบลวดัโบสถ ์ อาํเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณุโลก   

        Residing at    125/3   Moo 4 , Wat Bot , Pitsanulok.  65160 
 

 

 
ปิดอากรแสตมป์  บาท 

Duty Stamp 20 Baht 



หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)  หนา้   2  จากจาํนวน  7  หนา้ 

                       คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ

สามญัผูถ้ือหุน้ครงัที  /    ในวนัที  4 กรกฎาคม    เวลา  .  น.  ณ บรษัิท หอ้งเย็นโชตวิฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที /  หมู่ที  ถนนสายเซีย   ตาํบลนาหม่อม อาํเภอนาหม่อม  จงัหวดัสงขลา   หรือทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลาและสถานทีอืนดว้ย 
 

                   Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of 

Shareholders No.41/2020   to be held on  JULY  24, 2020  at  2:00 p.m. at  Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public 

Company Limited   4/2 Moo 3, Asia highway  No.43 , Namom, Songkhla  or on any date and at any postponement thereof. 
 

( )    ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครงันี   ดงันี 
         I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows: 
 

วาระที        พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้  ครังท ี 40/2562  
Agenda   1   To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting No. 40/2019 
                     

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 
 

วาระที        พจิารณารับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการของบรษัิทฯ ในรอบปีทีผ่านมา  
Agenda   2   To acknowledge  the Board of Directors’  performance for the year 2019    
 

วาระที        พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทนุและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อนื สาํหรับปี 

                  สนิสุด ณ วันท ี  ธันวาคม 2562 
Agenda   3   To consider and approve the company’s statements  of  financial position and statements of comprehensive  
                  income for the year ended  December 31 , 2019     
 

 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร  
 (a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 
 

วาระที        พจิารณาอนุมตัิงดจา่ยเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี  2562  
Agenda   4    To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year  2019     
  

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

  
 
 
 
 
 
 

 



หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)  หนา้   3  จากจาํนวน  7  หนา้ 

 

วาระที        พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ  
Agenda   5    To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation     
   

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 

   การแต่งตงักรรมการทงัชุด 
 To elect directors as a whole. 
 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 
 

   การแต่งตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
 To elect each director individually.          
   

   5.1)    นางสาวเจรญิพร   โชตวิฒันะพนัธุ ์  5.1)     Ms.Charoenporn    Chotiwattanaphan 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

   5.2)    นายสรุพล  อารยีก์ุล   5.2)       Mr. Surapon  Arrykul 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

   5.3)    นายชยัวชัร ์  เหล่าเทพพทิกัษ ์              5.2)       Mr. Chaiwat  Laoteppitak 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

   5.4)    นายพชิยั ลมิรสเจริญ  5.4)       Mr. Pichai   Limroscharoen 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระที        พจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda   6   To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2020       

 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

 

วาระที    7    พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2563  
Agenda   7   To consider and approve the appointment of the company’s Auditor and fix the audit fee for the year 2020   
        

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 



หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)  หนา้   4  จากจาํนวน  7  หนา้ 

วาระที    8    พจิารณาเรอืงอนืๆ  (ถ้ามี)  
Agenda   8   To consider other matters (if any)  
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

( )    การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใหถื้อว่า การลงคะแนนเสียงนนัไม่

ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

            Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

my/our voting as a shareholder. 

( )    ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมีการ

พิจารณาเลือกลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเห็นสมควร 

           In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the 

meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there 

is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her 

consideration. 

                   กิจการใดทีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีมีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถ้ือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

                   Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we 

specify in the proxy form, shall  be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

 

ลงชือ/Signed.............................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

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

 

ลงชือ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

ลงชือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

ลงชือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

 

หมายเหตุ / Remark 



หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)  หนา้   5  จากจาํนวน  7  หนา้ 

1. ผูถื้อหุน้ทีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not 

split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

 2.    วาระเลือกตงักรรมการสามารถเลือกตงักรรมการทงัชดุหรือเลือกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

 In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 

whole of for and individual nominee. 

3. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิมเตมิไดใ้นใบประจาํ

ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามแนบ 

In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, 

the proxy holder may use the Annex attached to Proxy form B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)  หนา้   6  จากจาํนวน  7  หนา้ 

ใบประจาํตอ่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Annex attached to the Proxy form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ   บริษัท  ห้องเยน็โชตวัิฒนห์าดใหญ่  จาํกัด  (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of   Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 
 

                   ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ครงัที  1/2563   ในวนัที  24  กรกฎาคม 2563  เวลา  .  น. ณ บริษัท หอ้งเยน็โชติวฒัน์

หาดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) เลขที /  หมู่ที  ถนนสายเซยี   ตาํบลนาหม่อม อาํเภอนาหม่อม  จังหวดัสงขลา  หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั 

เวลาและสถานทีอนืดว้ย 

                   At the Annual General Meeting of Shareholders No.41/2020  to be held on  JULY  24, 2020 at  2:00 p.m. at                   

Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited   4/2 Moo 3, Asia highway  No.43 , Namom, Songkhla  or 

on any date and at any postponement thereof. 

 

 

วาระที                     เรือง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระที                     เรือง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

วาระที                     เรือง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดังนี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

 

 

 



หนงัสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)  หนา้   7  จากจาํนวน  7  หนา้ 

      วาระที                   เรอืง   เลือกตงักรรมการ (ต่อ) 
         Agenda                Election of directors (Continued) 

 

 ชือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                         เหน็ดว้ย / Approve      ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain 

 

 ชือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                         เหน็ดว้ย / Approve      ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain 

 

 ชือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                         เหน็ดว้ย / Approve      ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain 

 

 ชือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                         เหน็ดว้ย / Approve      ไม่เห็นดว้ย / Disapprove      งดออกเสียง / Abstain 

 

 ชือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                         เหน็ดว้ย / Approve      ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 

 

 ชือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                         เหน็ดว้ย / Approve      ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  3 เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและแผนท่ีแสดงท่ีประชุม 

  หนา้  1  จาก จ านวน   1  หนา้ 

 

เอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่41/2563 
 

บุคคลธรรมดา 
1.  ผู้ถือสัญชาตไิทย 

    1.1  บตัรประจ ำตวัประชำชน /บตัรขำ้รำชกำร /รัฐวสิำหกิจ 

    1.2  ในกรณีมอบฉนัทะ  ส าเนา  บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.  ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 
     2.1  หนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ 

     2.2  ในกรณีมอบฉนัทะ  ส าเนา หนงัสือเดินทำงของผูม้อบฉนัทะ 
 

นิตบุิคคล 

1.  นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

     1.1 หนงัสือรับรองบริษทัท่ีออกใหไ้ม่เกิน 60 วนั โดยกรมทะเบียนกำรคำ้ 
     1.2  ส าเนา บตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.  นิตบุิคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

     2.1 หนงัสือรับรองบริษทั 

     2.2 ส าเนา หนงัสือเดินทำงของกรรมกำรผูมี้อ ำนำจลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(ส าเนาเอกสารจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

 

 

 

 

 

 



สิงทส่ีงมาด้วยลาํดับท ี  

  หนา้  1  จาก จาํนวน   5  หนา้ 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที      พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ชือ-ชือสกุล   : นางสาวเจริญพร    โชติวัฒนะพันธ์ุ     

ประเภทกรรมการ   : กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการ  บมจ.หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ ่  

     รองกรรมการผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน  บมจ.ห้องเยน็โชติวฒันห์าดใหญ ่ 

อาย ุ    : 58  ปี 

สญัชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : BUSINESS  ADMINISTRATION  MANAGEMENT BACHELOR DEGREE 

     NORTHERN  ARIZONA UNIVERSITY (USA) 

ถือหุน้ในบริษทัฯ   : จาํนวน  ,   หุน้  คิดเป็น  . %  ของหุน้ทีมีสิทธิออกเสียง 

ไดรั้บการแต่งตงัครังแรก  : 12/5/2559   ( แทน นางสาวเจริญขวญั  โชติวฒันะพนัธุ ์ทีลาออก) 

ไดรั้บการแต่งตงัครังล่าสุด  : 28/4/2560  ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังท ี38/2560 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  : 4  ปี 

ประวตัิการทาํงาน  

2559  ถงึ ปัจจุบนั    : กรรมการ บมจ.ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่   

2562  ถงึ  ปัจจุบนั   : รองกรรมการผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน  บมจ.ห้องเยน็โชติวฒันห์าดใหญ ่  

  ถงึ    : ผูจ้ดัการส่วนบริหารสาํนกังาน  

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัฯ : 5/5 ครัง 

ผลงานในปี                                          -  ปฎิบติังานในฐานะประธานกรรมการบริหารความเสียง 

                                                                     -  ร่วมกาํหนดและทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์ทิศทาง  วางแผนกลยทุธ ์ และ  

                                                                         พจิารณากิจการการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ   เพอืใหบ้ริษทัฯมีความมนัคง    

                                                                         และมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง 

                                                                      -  กาํกบัดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย          

                                                                         วตัถปุระสงคที์วางไว ้

                                                                      -  ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทั   

                                                                          และส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี    

                                                                      -  ปฏิบติังานในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ดว้ยความมุ่งมนั  รวมทงันาํ 

                                                                          ประสบการณ์มาร่วมวนิิจฉยั  แสดงความคิดเห็น และตดัสินใจในเรืองทีสาํคญั    

                                                                          ตลอดจนพยายามแกไ้ขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ  โดยคาํนึงถงึ 

                                                                          ผลประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  : ไม่มี 

ประวตัิการกระทาํความผดิตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  

 

 

หมายเหตุ   กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนครังที /  เมือวันที  / /  และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที /   เมือวันที / /   

คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคณุสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ 

รวมถึงผลงานปฏิบัติทีผ่านมา 

 



สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที   

  หนา้  2  จาก จาํนวน   5  หนา้ 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที       พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ชือ-ชือสกุล   : ดร.สุรพล  อารีย์กุล 

ประเภทกรรมการ   : กรรมการทเีป็นอสิระ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการอิสระ   และ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ ่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ    : 72  ปี 

สญัชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : วิทยาศาสตร์บณัฑิต ธรณีวทิยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     DIPLOMA  MINING EXPLORATION L.T.C.,  THE NETHEARLANDS 

     ปริญญาเอก APPLIED  GEOLOGY , U.N.S.W., AUSTRALIA 

ถือหุน้ในบริษทัฯ   : ไม่มี 

ไดรั้บการแต่งตงั   : 1/1/2534 

ไดรั้บการแต่งตงัครังล่าสุด  : 28/4/2560  ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังท ี38/2560 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  : 29  ปี 

ประวตัิการทาํงาน 

2534    ถึง    ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระ   บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ ่จาํกดั (มหาชน) 

2542    ถึง    ปัจจุบนั  : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั หอ้งเยน็โชตวิฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

2551    ถึง    ปัจจุบนั  : ทปีรึกษาอธิการบดี  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2552    ถึง    ปัจจุบนั  : อปุนายก  สภาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

2552    ถึง    ปัจจุบนั  : อาจารยพิ์เศษ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัฯ : 5/5 ครัง 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครัง 

ผลงานในปี                                         -  ร่วมกาํหนดและทบทวนนโยบาย วตัถปุระสงค ์ทิศทาง  วางแผนกลยทุธ์  และ  

                                                                       พิจารณากิจการการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ   เพอืใหบ้ริษทัฯ มีความ 

                                                                       มนัคง  และมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง 

                                                                    -  กาํกบัดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย   

                                                                       วตัถุประสงคที์วางไว ้

                                                                    -  ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทั          

                                                                        และส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี    

                                                                    -  ปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ ของ 

                                                                        บริษทัฯ ดว้ยความมุ่งมนั  รวมทงันาํประสบการณ์มาร่วมวินิจฉยั  แสดงความ 

                                                                        คิดเห็น  ให้ขอ้เสนอแนะและร่วมตดัสินใจในเรืองทีสาํคญั  ตลอดจนพยายาม 

                                                                        แก้ไขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ  โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  : ไม่มี 

ประวตัิการกระทาํความผดิตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  

หมายเหตุ   กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนครังที /  เมือวันที  / /  และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที /   เมือวันที / /   

คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคณุสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ 

รวมถึงผลงานปฏิบัติทีผ่านมา 



สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที   

  หนา้  3  จาก จาํนวน   5  หนา้ 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที      พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ชือ-ชือสกุล   : นายชัยวัชร์  เหล่าเทพพทิักษ์ 

ประเภทกรรมการ   : กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชือ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการ  บริษทั  ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่  จาํกดั  (มหาชน) 

กรรมการ  บริษทั  เทพพิทกัษซี์ฟู้ดส์  จาํกดั   

อาย ุ    : 35  ปี 

สญัชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY 

ถือหุน้ในบริษทัฯ   : ไม่มี 

ไดรั้บการแต่งตงั   : 26/1/2561  

แต่งตงัแทน นายชาญชยั เหล่าเทพพทิกัษ ์ทีเสียชีวิต เมือวนัท ี  มกราคม  

ไดรั้บการแต่งตงัครังล่าสุด  : 27/4/2561  ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังท ี39/2561 

จาํนวนปีทีเป็นกรรมการ  : 2 ปี 3เดือน  

ประวตัิการทาํงาน 

 ถงึ ปัจจุบนั                                    :               รักษาการกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ ่จาํกัด (มหาชน) 

2558    ถึง  26/1/2561   : ผูจ้ดัการทวัไป  บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัฯ  : 5/5 

ผลงานในปี                                     :        -  ร่วมกาํหนดและทบทวนโยบาย วตัถุประสงค ์ทศิทาง  วางแผนกลยุทธ์  และ

พิจารณากิจการการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ   เพือให้บริษทัฯมีความมนัคง  

และมกีารเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง 

                                                                         -   กาํกบัดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย     

                                                                             วตัถุประสงคที์วางไว ้

                                                                        -   ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวขอ้งกบับริษทั  และ   

                                                                             ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี    

                                                                        -   ปฏิบติังานในฐานะกรรมการของบริษทัฯ ดว้ยความมุ่งมนั  รวมทงันาํ 

                                                                             ประสบการณม์าร่วมวนิิจฉยั  แสดงความคิดเห็น และตดัสินใจในเรืองทสีาํคญั    

                                                                             ตลอดจนพยายามแกไ้ขสถานการณ์ หรือปัญหาต่างๆ  โดยคาํนึงถึง 

                                                                             ผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ : ไม่มี 

ประวตัิการกระทาํความผดิตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี  : ไม่มี  

 

 

 

     

      หมายเหตุ   กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนครังที /  เมือวันที  / /  และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที /   เมือวันที / /   

คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคณุสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ 

รวมถึงผลงานปฏิบัติทีผ่านมา 

                    



สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที   

  หนา้  4  จาก จาํนวน   5  หนา้ 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที      พจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 

ชือ-ชือสกุล   : นายพิชัย  ลมิรสเจริญ 

ประเภทกรรมการ   : กรรมการอิสระ 

                                                                              (แต่งตงัใหม่ แทนนายปรีชา  สนัติธรรมารักษ)์ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : - 

อาย ุ    :   ปี 

สญัชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : -ปริญญาตรี   บญัชีบณัฑิต  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     -ประกาศนียบตัรชนัสูงทางการสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

     -ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ถือหุน้ในบริษทั   : ไม่มี 

การอบรม   : - 

ประวตัิการทาํงาน   :  

ปัจจุบนั    :         -  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน พิชยั แมเนจเมน้ท ์คอนซลัแทนท ์จาํกดั 

              -  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)   

              -  ผูต้รวจสอบภายใน (CPIA) 

              -  ผูส้อบบญัชีสหกรณ์   กรมตรวจบญัชีสหกรณ์    

              -  กรรมการผูท้รงคุณวฒุิประจาํคณะบริหารธุรกิจ  

                     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ประสบการณ์   :          -  ผูจ้ดัการ บริษทั ทปีรึกษาภาษีอากรและธุรกิจ เอสจีวีเอน็ จาํกัด   

              -  ผูจ้ดัการอาวุโส ดา้นตรวจสอบบญัชีและทีปรึกษาธุรกิจ บริษทั อาร์เธอร์ 

                      แอนเดอร์เซ่น จาํกดั (บริษทั สาํนกังาน  เอสจีวี  ณ  ถลาง จาํกดั) 

                -  สมุห์บญัชีธุรกิจภาคเอกชน  

                -  ทปีรึกษาดา้นการบญัชีการเงิน  ระบบงานบญัชีธุรกิจภาคเอกชน 

                 -  อดีตประธานสาขา สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

                        สาขาจงัหวดัสงขลา 

              -  ทปีรึกษาสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

                     สาขาจงัหวดัสงขลา 

              -  ผูส้อบบญัชีธุรกิจภาคเอกชน 

              -  ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

                 -  ผูต้รวจสอบภายในธุรกิจภาคเอกชน 

              -  อาจารยพิ์เศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

              -  อาจารยพิ์เศษ  คณะบญัชี  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

              -  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตาํแหน่งในกิจการอืนทีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  : ไม่มี 

ประวตัิการกระทาํความผดิตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี 

 

 



สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที   

  หนา้  5  จาก จาํนวน   5  หนา้ 

 

หมายเหต ุ  กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนครังที /  เมือวันที  / /  และผ่านการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 

/   เมือวันที / /   คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  

ประสบการณ์และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ ตลอดถึงประสบการณ์ด้านการทาํงานทีผ่านมา 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  5  ข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                                       

  หนา้  1  จากจ านวน   4  หนา้ 

หมวด  3 
กรรมการและอ านาจกรรมการ 

 

ขอ้  14. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหน่ึง  ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยห้า (5) คน  โดยให้ท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผู ้
พิจารณา  เลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ  และต าแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้ และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 

ขอ้  15. ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสีย 
2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ขอ้  16. บ าเหน็จกรรมการ  และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะก าหนด 
 

ขอ้  17. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทั  ไม่จ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

ขอ้  18.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา  
ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น  ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก  
ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป  ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้
 

ขอ้  19. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการอาจพน้ต าแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
(4) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 
(5) ศาลมีค าสัง่ใหอ้อก    

 

ขอ้  20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง  ใหย้ืน่ใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
 กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจง้ลาออกของตน ใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 

ขอ้  21. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

 บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว  จะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตน
แทน 
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 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงั
เหลืออยู ่

 

ขอ้  22. ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึง
หน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ้  23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการ  หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย  จดัส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงั
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน  เพ่ือรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ
บริษทั  จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืน และก าหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั้นก็ได ้

 ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนันดั
ประชุมภายในสิบส่ี (14) วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้อยขอเช่นวา่นั้น 

 

ขอ้  24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ให้กรรมการซ่ึง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

ขอ้  25. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษทั  และมีอ านาจหนา้ท่ีด าเนินการภายในขอบเขต
กฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น  และมีอ านาจกระท าการใดๆ  
ตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดงักล่าวนั้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุ้คคลหน่ึงหรือหลายคน  ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได ้

 กรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษทั  คือ  กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของ
บริษทั  และใหค้ณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก าหนดรายช่ือกรรมการผูมี้อ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทัได ้

 

ขอ้  26.  มติทั้งปวงของท่ีประชุมคณะกรรมการ  ใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการท่ีมาประชุม 

 กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ขอ้  27.   กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัท าข้ึนไม่วา่โดยตรง  หรือโดยออ้ม  
หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทั  หรือบริษทัในเครือ 

 

ขอ้  28. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง 
 

ขอ้  29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  หรือเขา้เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากดั  หรือเป็นกรรมการของ
บริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่
จะท าเพ่ือประโยชน์ตน  หรือประโยชน์ผูอ่ื้น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 

ขอ้  30. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั  ให้จดัข้ึน ณ ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง  
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการ  หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 
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ขอ้  31.   ภายใตบ้งัคบักฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั  คณะกรรมการมีอ านาจท่ีจะขาย  หรือจ านองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ  ของ
บริษทัหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ  ของบริษทักวา่สามปีข้ึนไป  หรือให้ หรืประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้อง
ต่อศาล  หรือมอบขอ้พิพาทใด ๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการ 

     
หมวด  4 

การประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้  32.   การประชุมใหญ่ของบริษทัใหจ้ดัข้ึน  ณ  ทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดัใกลเ้คียง  หรือ ณ  ท่ี
อ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก าหนด 

 

ขอ้  33.   ใหมี้การประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง  การประชุมเช่นวา่น้ีใหเ้รียกวา่  “ประชุมสามญั”  การประชุม
สามญัดงักล่าวใหก้ระท าภายในส่ี (4) เดือนภายหลงัการส้ินสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั  การประชุม  ผูถื้อหุน้
คราวอ่ืน ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร  หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า
หน่ึงในห้า (1/5)  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด  หรือจ านวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  ซ่ึงมีหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  เขา้ช่ือกนัท าหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ร้อง
ขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามญัก็ไดโ้ดยในหนงัสือร้องขอนั้นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพ่ือการใดไวใ้หช้ดัเจน  
คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 

ขอ้  34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น  ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบุ  สถานท่ี  วนั  เวลา  ระเบียบ
วาระการประชุม  และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ี
เสนอเพ่ือทราบ  เพ่ืออนุมติั  หรือเพ่ือพิจารณา  พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู ้
ถือหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 

 

 อน่ึง  ค  าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่
สาม (3) วนั 

 

ขอ้  35.   การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ยีสิ่บหา้ (25) 
คนหรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จึงจะครบองคป์ระชุม 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด  เม่ือล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่  
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)  วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้  36.   ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้
 

 การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ  ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ  และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั
ก าหนด  และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
ก. จ านวนหุน้ซ่ึงผูม้อบฉนัทะนั้นถืออยู ่
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ข. ช่ือผูรั้บมอบฉนัทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

และมอบแก่ประธานกรรมการ  หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการก าหนดไว ้ ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
 

ขอ้  37.   ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ  หรือพิจารณาเร่ืองท่ี 
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3)  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดเสนอในท่ีประชุมไม่
เสร็จ  และจ าเป็นตอ้งเล่ือนการพิจารณา  ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี  วนั  และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และให้
คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี  วนั  เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด 
(7) วนัก่อนการประชุม  ทั้ งน้ีให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนั
ประชุมดว้ย 
 

ขอ้  38.   ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุม  หรือไม่อาจ 
ปฏิบติัหน้าท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ขอ้  39.   ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด  ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได ้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ       
 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ  ในท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ีจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
ค. การท า  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุน
กนั 

 

ขอ้  40.   กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าดงัน้ี 
 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษทัไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

 



ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 6  คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ 

หนา้ท่ี  1  จากจ านวน  1  หนา้ 

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอสิระ 
ของ บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่  จ ากดั (มหาชน) 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษัท บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี   

 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 

 

4. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย  หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี   

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกัสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซ่ึง
ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ี
มีนยัส าคญัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า  หรือถือ
หุน้เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน  ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใด  ท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

                   ทั้งน้ี คุณสมบติัและนิยามของกรรมการอิสระของบริษทัไดก้ าหนดไว ้มีความเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด เช่น การมีส่วนเก่ียวขอ้งในนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงรวมถึงการมีอ านาจความคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอ่ืนใดไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัส าคญั  ตามรายละเอียดในขอ้  2, 4 , 5 และ 6 
 
 



สงิทสีง่มาดว้ยลาํดบัท ี  มาตรการป้องกนัควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา  (COVID-19) 

มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

สาํหรับการประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ครังท ี /  

บริษัท หอ้งเยน็โชติวัฒนห์าดใหญ่ จาํกัด (มหาชน) 
 

แนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  

(COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยต่อสขุภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่าน  และเพือลดความเสียงการแพรร่ะบาดของไวรสั

โคโรนา (COVID-19) ใหม้ากทีสดุ  บริษัทฯจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติัสาํหรบัในการเขา้รว่มประชุม  

ดงันี 

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นทีมีความเสยีงดังต่อไปนีเข้าร่วมประชุม 

1.1 ผู้ถือหุ ้นทีเดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ  หรือใกลชิ้ดกับคนทีเดินทางไปหรือ

กลบัมาจากต่างประเทศ  โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุ

และ WHO หลงัวนัที    เมษายน   

1.2 ผูถื้อหุน้ทีมีไขห้รือมอีาการเกียวกบัทางเดินหายใจ      ทงันีเพอืความปลอดภยัของสว่นรวม  

ผูถื้อหุน้ทีเข้าข่ายดังกล่าว  ควรมอบฉันทะใหผู้อื้นทีไม่มีความเสียง  หรือกรรมการอิสระ

ของบรษัิทฯ  เขา้รว่มประชุมแทนตามวิธีซึงแสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

2. บริษัทฯจัดตงัจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารทีจัดประชุม  

ทงันี  ในกรณีทีตรวจพบผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีมคีวามเสยีงดงัตอ่ไปนี 

2.1 มีไขส้งูกวา่  37.5 องศาเซลเซียล หรือมอีาการเกียวกบัทางเดินหายใจ   

2.2 มีการเดินทางไปหรือกลบัจากต่างประเทศนอ้ยกวา่  วนั 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นทีมี

ความเสียงดังกล่าวเข้าอาคารทีจัดการประชุม  (โดยผูถ้ือหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเอง

สามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษัทฯเขา้ประชุมแทนได)้ 

3. บริษัทฯขอความร่วมมือผูเ้ข้าร่วมประชุมเตรียมหนา้การอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเข้า

ประชมุ 

4. ดว้ยความห่วงใยตอ่สุขภาพของท่านผูถ้ือหุน้  บริษัทฯขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ถึงแมจ้ะไม่ใช่ผูท้ี

อยู่ในกลุม่เสียง  ควรมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯเขา้ประชุมแทน 

ทงันีทางบริษัทฯดาํเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี  (“การประชุมAGM”) 

ของบริษัทจดทะเบียน  ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา (COVID-19)  ตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 


