
 

  หนาที่ 1 จากจํานวน 8 หนา 

ที ่KST 044/22   
  
 วันท่ี  24  มีนาคม  2565 
  
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 43/2565 
 
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 
 
สิ่งที่สงมาดวย 1.   สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564  15 หนา 

2. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ     7  หนา 
3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม  

และแผนทีแ่สดงสถานท่ีประชุม     1 หนา 
4. เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที ่5    4 หนา 
5. ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนของบริษัท   4 หนา 
6. คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ    1 หนา 
7. มาตรการและแนวปฏิบตัิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน  

ครั้งที่ 43/2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)    1         หนา 

 
 ดวยคณะกรรมการบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) “CHOTI” (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 43/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษัท เลขท่ี 4/2 หมูที่ 3 ถนนสายเอเซีย 
43 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้
 
วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564 
  

วัตถุประสงคและเหตุผล 
  บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2564 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 1 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564 
ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 โดยรายงานดังกลาวไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง โดยบริษัทได
เผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียด
ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) 

 



 

  หนาที่ 2 จากจํานวน 8 หนา 

วาระท่ี  2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปที่ผานมา   
  
 วัตถุประสงคและเหตุผล 

  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทหมวด 4 ขอ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 เปดเผยไวในรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
  เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2564 
คณะกรรมการบริษัทไดรวบรวมขอมูลที่สําคัญสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ป สรุป
สาระสําคัญ ดังนี ้

          (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 
รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ 

2,485.80  1,676.51  2,506.82  2,455.32  1,658.80  2,308.10  

ตนทนุขายและตนทุนการ
ใหบริการ 

(2,266.88) (1,716.30) (2,536.62) (2,242.84) (1,722.23) (2,332.59) 

กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน 218.92  (39.79) (29.80) 212.48  (63.43) (24.49) 
ตนทนุในการจัดจําหนาย (72.03) (35.36) (52.10) (65.26) (17.08) (23.42) 
คาใชจายในการบริหาร (92.90) (82.44) (92.41) (92.24) (79.14) (89.00) 
รายไดและคาใชจายอืน่ใน
กิจกรรมดําเนินงาน 

2.26  21.95  11.36  30.01  95.01  0.96  

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

56.25  (135.64) (162.95) 84.99  (64.64) (135.95) 

ตนทนุทางการเงิน (8.42) (4.62) (12.62) (8.42) (4.55) (7.90) 
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม 

1.97  (3.65) 7.71  0.00  0.00  0.00  

คาใชจายภาษีเงินได (10.06) (3.78) (12.82) (10.06) (2.57) (9.19) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 39.74  (147.69) (180.68) 66.51  (71.76) (153.04) 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้น
พื้นฐาน (บาท) 

5.30  (19.69) (24.09) 8.87  (9.57) (20.41) 

 
 จากตารางขอมูลดังกลาว ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

1. บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิรวมสําหรับป 2564 จํานวน 39.74 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป
กอนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธริวม จํานวน 147.69 ลานบาท คิดเปนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 127  

2. รายไดจากการขายและการใหบริการ จํานวน 2,485.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 48 เมื่อเทียบกับปกอน 
เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้น การปรับราคาสินคาเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่ออน
คาลง  



 

  หนาที่ 3 จากจํานวน 8 หนา 

3. ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ จํานวน 2,266.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32 เมื่อเทียบกับปกอน 
ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสอดคลองกับรายไดจากการขายและการใหบริการ อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนต่ํากวาการ
เพิ่มขึ้นของรายไดเกิดจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2564 ทั้งนี้ สัดสวนตนทุนขายและ
ตนทุนการใหบริการ ตอรายไดจากการขายและการใหบริการ คิดเปนรอยละ 91 สําหรับป 2564 คิดเปนรอยละ 
102 สําหรับป 2563 และคิดเปนรอยละ 101 สําหรับป 2562 จึงสงผลใหป 2564 มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 8.81 
ในขณะที่ป 2563 และป 2562 มีอัตราขาดทุนขั้นตนรอยละ 2.37 และรอยละ 1.19 ตามลําดับ 

4. ตนทุนในการจัดจําหนายเพิ่มขึ้นรอยละ 104 เนื่องจากอัตราคาใชจายเกี่ยวกับการสงออก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคาระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่องจากการขาดแคลนตูบรรทุกสินคา  

5. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นรอยละ 137 เนื่องจากมีผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  

6. ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 82 เนื่องจากมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใชในการ
จัดซื้อวัตถุดิบเตรียมไวสําหรับการผลิต 

 
วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
   

วัตถุประสงคและเหตุผล 
  คณะกรรมการไดจัดใหมีการจัดทํางบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ
ประจําป ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 
2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

 
                                                                  (หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 
ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย 1,349.16 1,184.52 1,381.33 1,249.12 1,065.93 1,175.32 
หนี้สิน 485.55 374.09 425.85 485.55 372.53 407.67 
สวนของผูถอืหุน 863.61 810.43 955.48 763.57 693.40 767.65 

  



 

  หนาที่ 4 จากจํานวน 8 หนา 

(หนวย : ลานบาท) 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2562 2564 2563 2562 
ผลการดําเนินงาน       
รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ 

2,485.80  1,676.51  2,506.82  2,455.32  1,658.80  2,308.10  

ตนทนุขายและตนทุนการ
ใหบริการ 

(2,266.88) (1,716.30) (2,536.62) (2,242.84) (1,722.23) (2,332.59) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 39.74  (147.69) (180.68) 66.51  (71.76) (153.04) 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้
พื้นฐาน (บาท) 

5.30  (19.69) (24.09) 8.87  (9.57) (20.41) 

 
วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 

 
วัตถุประสงคและเหตุผล 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชําระภาษี
และตั้งสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในแตละป และขึ้นอยู
กับมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนหลักสําคัญ  

 
ความเห็นคณะกรรมการ 

สําหรับผลการดําเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564 บริษัทมีกําไรสุทธขิองงบการเงินรวม จํานวน 39.74 ลานบาท จากปจจัยสําคัญที่ไดนําเสนอไวในวาระ
ที่ 2 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ป 2564 ในอัตราหุนละ 3.18 บาท แกผูถือหุนจํานวน 7,500,000 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,850,000 
บาท จากกําไรสุทธิของบริษัท ซึ่งอัตราการจายเงินปนผลเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยเงินปนผลทั้งหมด
จะถูกหักภาษี ณ ท่ีจายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด 

บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 
2565 และกําหนดใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565 

 
ขอมูลเปรยีบเทียบอตัราการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป รวมถึงป 2564 (ปที่เสนอ)        

รายละเอียด 
ผลการดําเนินงาน 

ป 2564 
(ปท่ีเสนอ) 

ป 2563 
 

ป 2562 
 

ป 2561 
(ปรับปรุงใหม) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป 
ตามงบการเงินรวม (บาท) 

39,743,830 (147,688,204) (180,681,358) (62,905,199) 

จํานวนหุน (หุน) 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน) 3.18 งดจาย งดจาย งดจาย 
รวมเงินปนผลจายทั้งสิน้ (บาท) 23,850,000 - - - 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 60.00 - - - 



 

  หนาที่ 5 จากจํานวน 8 หนา 

วาระท่ี  5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล 
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หมวด 3 ขอ 18 ซึ่งกําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราและใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง  ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 10 ทาน มีกรรมการที่ตองออกตามวาระรวม 4 
ทาน ตามรายนามกรรมการทีอ่อกตามวาระในปนี ้ไดแก 
1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล   ตําแหนง  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2. นางสุดารัตน เหลาเทพพิทักษ ประวัติ   ตําแหนง  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ 
        กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3. นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ    ตําแหนง   กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
4. ดร.สุรพล อารียกุล   ตําแหนง  ประธานกรรมการ/  

ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
   กรรมการอิสระ 

 
   บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตาม

หลักเกณฑที่ไดเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.kst-hatyai.com) อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อเขา
มายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย จึงไดพิจารณาถึง
คุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน เห็นควรเสนอ
ใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และไดแนบรายละเอียดประวัติ
และประสบการณทํางานของกรรมการทั้ง 4 ทาน พรอมคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 
4 และ 6) 

   
ความเห็นคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงความรู ความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระจะ
สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามญั
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และปนี้มี
กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกินกวา 9 ปตอเนื่องกัน จํานวน 1 ทาน ไดแก ดร.สุรพล 
อารียกุล ซึ่งมีความเห็นวากรรมการอิสระ 1 ทานนั้น ไดมีการพิจารณาอยางสมเหตุสมผลในความเปนอิสระและความ
จําเปนดังกลาวแลว ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณทํางานของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา
ดวยลําดับที่ 4  

 
 
 
 



 

  หนาที่ 6 จากจํานวน 8 หนา 

วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการประจําป 2565 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล 
คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคลอง

และใกลเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็งที่มี
ขนาดธุรกิจอยูในระดับเดียวกัน และไดมีการพิจารณาทบทวนทุกป ซึ่งคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2565 ไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ 

ตามขอบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอํานาจกรรมการ ในขอ 16 กําหนดวา “บําเหน็จกรรมการ 
และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2565 ดังนี ้ 

 
ขอมูลเปรยีบเทียบคาตอบแทนกรรมการยอนหลัง 3 ป รวมถึงป 2565 (ปที่เสนอ) 

(หนวย : บาท) 

ประเภทการดํารงตําแหนงของ
กรรมการ 

ป 2565 (ปที่เสนอ) ป 2564 ป 2563 ป 2562 

คาตอบแทน 
(ตอเดือน) 

คาเบี้ย
ประชุม 
(ตอครั้ง) 

คาตอบแทน 
(ตอเดือน) 

คาเบี้ย
ประชุม 
(ตอครั้ง) 

คาตอบแทน 
(ตอเดือน) 

คาเบี้ย
ประชุม 
(ตอครั้ง) 

คาตอบแทน 
(ตอเดือน) 

คาเบี้ย
ประชุม 
(ตอครั้ง) 

1.คณะกรรมการบริษัท         
   ประธานกรรมการบริษัท 30,000 15,000 20,000 15,000 40,000 15,000 40,000 15,000 
   รองประธานกรรมการบริษัท 20,000 10,000 10,000 10,000 - 10,000 - 10,000 
   กรรมการบริษัท 
     - กรรมการอิสระ  
     - กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  
     - กรรมการบริหาร  

 
10,000 

- 
- 

 
10,000 
10,000 

- 

 
5,000 

- 
- 

 
10,000 
10,000 
10,000 

 
- 
- 
- 

 
10,000 
10,000 
10,000 

 
- 
- 
- 

 
10,000 
10,000 
10,000 

2. คณะกรรมการชุดยอย         
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ          
     ประธานกรรมการตรวจสอบ  - 15,000 - 15,000 - 15,000 - 15,000 
     กรรมการตรวจสอบ - 10,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

  
      

     ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

- 15,000 - 10,000 - 10,000 - 10,000 

     กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

- 10,000 - 5,000 - 5,000 - 5,000 

2.3 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง  

  
      

     ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- 5,000 - - - - - - 

     กรรมการบริหารความเสี่ยง - 2,000 - - - - - - 

หมายเหตุ การกําหนดคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งที่ 
1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2565 ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นวาคาตอบแทนดังกลาวมีความเหมาะสมเมื่อไดมีการเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมที่มีการดําเนินงานใกลเคียงกัน  



 

  หนาที่ 7 จากจํานวน 8 หนา 

 วาระท่ี  7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2565 
 
วัตถุประสงคและเหตผุล 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัท หมวด 4 ขอ 40  
ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีจํานวน 3 ราย และไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับป 2565 และไดเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม หรือ นายธนิต โอสถาเลศิ  
หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงาน
เดียวกันที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบบัญชีเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
ประจําป 2565  เนื่องจากพิจารณาแลววาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2565 เปนจํานวนเงิน 1,870,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

. 
ความเห็นคณะกรรมการ 

เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญช ีจํากัด โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี ้
1. นางสาวบงกช   อ่ําเสงี่ยม  ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ 

 (เปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท เปนจํานวน 1 ป คือ ปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 
2. นายธนิต   โอสถาเลิศ ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155 หรือ 

 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
3. นายบัณฑติ ตั้งภากรณ ผูสอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8509 หรือ 

 (ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท) 
4. ผูสอบบญัชีทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกันที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ

บัญช ี 
รายชื่อผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียระหวางผูสอบบัญชีกับบริษัท/

บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 
 

ขอมูลเปรยีบเทียบคาตอบแทนการสอบบัญชียอนหลัง 3 ป รวมถึงป 2565 (ปที่เสนอ) 
  (หนวย : บาท) 

รายละเอียด 
ป 2565 

(ปท่ีเสนอ) 
ป 2564 ป 2563 ป 2562 

คาสอบบัญชี (Audit Fee) 
บมจ.หองเยน็โชติวฒันหาดใหญ 1,870,000 1,790,000 1,455,000 1,000,000 
บจก.เทพพิทกัษซีฟูดส   
(บริษัทยอย) 

- 280,000 585,000 500,000 

รวมทั้งสิ้น 1,870,000 2,070,000 2,040,000 1,500,000 
คาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

คาบริการอื่น ๆ  ไมม ี ไมมี ไมม ี ไมมี 





บรษิัทฯ  หอ้งเยน็โชตวิฒันห์าดใหญ่  จาํกดั (มหาชน) 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที�  ��/���� หนา้ 1 /15 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ครั�งที� 42/2564 
ของ 

บริษัท ห้องเยน็โชตวิัฒนห์าดใหญ่ จาํกัด (มหาชน) 
 
วัน เวลาและสถานที� 
 

 ประชมุเมื�อวนัที�  27  เมษายน  2564  เวลา 14.00 น.  ณ  หอ้งประชมุบรษิัทฯ  เลขที� 4/2  หมูที่� 3  ถนน
สายเอเซีย  43  ตาํบลนาหมอ่ม  อาํเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา 
 

ก่อนเริ�มการประชุม 
 

 เจา้หนา้ที�ของบรษิัทฯ ไดแ้นะนาํคณะกรรมการของบรษิัทที�เขา้ประชมุ  กรรมการที�ไมไ่ดเ้ขา้ประชมุ 
ผูส้อบบญัชี ทนายความ และผูบ้รหิารที�เขา้รว่มประชมุใหที้�ประชมุทราบ โดยมีรายชื�อดงันี � 
 

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
 

1. ดร.สรุพล  อารียก์ลุ  ตาํแหนง่ ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ                                                                                                                             
ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 

2. นายสวุฒัน ์  โรจนกิจ   ตาํแหนง่ รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการอิสระ 

3. นายชยัวชัร ์  เหลา่เทพพิทกัษ ์  ตาํแหนง่ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ, กรรมการ 
4. นางสาวเจรญิพร  โชตวิฒันะพนัธุ ์   ตาํแหนง่ กรรมการ 
5. นางสดุารตัน ์  เหลา่เทพพิทกัษ ์ประวตัิ ตาํแหนง่ กรรมการ 
6. นายพิชยั  ลิ �มรสเจรญิ  ตาํแหนง่ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าประชุม  
               

1. นางฮึ �ง เฉี�ยว ไน ้   ตาํแหนง่ กรรมการ เนื�องจากปิดประเทศจากสถานการณโ์ควิด-�� 
2. นายฮึ �ง เฉี�ยว จิ �น   ตาํแหนง่ กรรมการ เนื�องจากปิดประเทศจากสถานการณโ์ควิด-�� 
3. ดร.พิษณ ุบญุนวล  ตาํแหนง่ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ เนื�องจากสถานการณ ์

โควิด-�� 
4. นายเฉลิม เหลา่เทพพิทกัษ ์ ตาํแหนง่ กรรมการ เนื�องจากสถานการณโ์ควิด-�� 

 

สรุป กรรมการบรษิัททั�งหมด  10 ทา่น เขา้รว่มประชมุ  6  ทา่น  คดิเป็นรอ้ยละ  60.00 ของกรรมการทั�งคณะ  
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เจา้หนา้ที�ของบรษิัทฯ ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุรบัทราบวา่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� ��/���� มีผูถื้อหุน้
เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม �� คน นบัจาํนวนหุน้ได ้ �,���,��� หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
��.�� ถือวา่ครบองคป์ระชมุ และมีระเบียบวาระการประชมุ � วาระ  

สาํหรบัการประชมุครั�งนี � ไมมี่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�ไมมี่สิทธิเขา้รว่มประชมุ และไมมี่ผูไ้มมี่สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เนื�องจากเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียหรือเป็นผูร้บัโอนจากบคุคลดงักลา่ว 

สว่นการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย ในเรื�องการเสนอบคุคลอื�นเขา้เป็นกรรมการ การเสนอวาระการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ และการสง่คาํถามลว่งหนา้ตามหลกัเกณฑที์�บรษิัทฯ กาํหนด สรุปวา่ไมมี่ผูใ้ดเสนอเรื�อง
ดงักลา่วใหพ้ิจารณา 
 

 ในการประชมุครั�งนี � มีผูเ้ขา้รว่มดงันี � 
1. ที�ปรกึษากฎหมาย คือ คณุศธุาเทพ  รตันชยั   ทนายความจาก  สาํนกังานรตันชยักฎหมายและธุรกิจ

ทาํหนา้ที�เป็นสักขีพยานการนับคะแนน  และดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกตอ้งตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง 

2. ผูบ้รหิารของบรษิัทที�มารว่มใหข้อ้มลู  ไดแ้ก ่
คณุเจรญิขวญั โชตวิฒันะพนัธุ ์  ประธานกรรมการบรหิาร 
คณุจิรภา  ลีลาสาํราญ  ผูช้ว่ยรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและเลขานกุาร 

บรษิัท 
 ทั�งนี � คุณวิชัย รุจิตานนท ์ผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ซึ�งสาํนักงานตั�งอยู่ที�
กรุงเทพฯ ไมส่ามารถเดนิทางมารว่มประชมุในวนันี � เนื�องมาจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโค
โคนา่ ���� ระลอกสาม 
 

เจา้หนา้ที�ของบรษิัทฯ ไดด้าํเนินการชี �แจงเกี�ยวกบัเรื�องของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนบัคะแนนเสียง 
ดงันี � 

 การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัหมวด � ขอ้ �� กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสียงหนึ�ง
เสียงตอ่หนึ�งหุน้ และทางบริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมและแจกบตัรลงคะแนนเสียงในวาระตา่งๆ ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่น  
ในบตัรลงคะแนนเสียงของแตล่ะวาระมี � ทางเลือก คือ  

- เห็นดว้ย 
- ไมเ่ห็นดว้ย 
- งดออกเสียง 

ซึ�งในการออกเสียงของผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเอง หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ไมส่ามารถแบง่การลงคะแนนเสียงได ้
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วิธีการนบัคะแนนเสียง เพื�อความสะดวกในการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ที�
ลงคะแนนเสียงไมเ่ห็นดว้ย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนาํคะแนนเสียงดงักลา่วหกัออกจากจาํนวนเสียงที�เขา้
รว่มประชมุ คะแนนเสียงสว่นที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ย 

เพราะฉะนั�นในแตล่ะวาระที�พิจารณา ในกรณีที�ทา่นผูถื้อหุน้ทา่นใดลงคะแนนเสียงไมเ่ห็นดว้ย และ/หรืองด
ออกเสียง ขอใหย้กมือขึ �น เจา้หนา้ที�จะไปรบับตัรลงคะแนนจากทา่น เพื�อตรวจสอบและนาํคะแนนดงักลา่วหกัออก
จากจาํนวนเสียงที�เขา้ประชมุ และจะไดแ้จง้ใหที้�ประชมุรบัทราบตอ่ไป 

ในกรณีที�บตัรลงคะแนนมีการทาํเครื�องหมายเกินกวา่หนึ�งชอ่ง หรือบตัรลงคะแนนที�มีการขีดฆา่และไมมี่
ลายมือชื�อกาํกบั จะถือวา่เป็นบตัรเสีย ดงันั�นหากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง กรุณาขีดฆา่ขอ้ความเดมิและ
ลงลายมือชื�อกาํกบั มิฉะนั�นถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

สว่นผูถื้อหุน้ที�ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้รว่มประชมุ และเป็นการออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้แลว้นั�น บริษัทฯ ไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์
ของทา่นผูถื้อหุน้ บนัทกึรวมไวแ้ลว้ในระบบคอมพิวเตอร ์เพื�อการลงมติตามวาระ ดงันั�นทา่นที�ไดร้บัมอบฉนัทะจาก
ผูถื้อหุน้ที�ไดล้งความเห็นไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ ไมต่อ้งใชบ้ตัรลงคะแนน 

สาํหรบัการพิจารณาลงมติในวาระที�กาํหนดไวข้องการประชมุในครั�งนี � จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบัหมวด � ขอ้ �� 

และก่อนที�จะมีการลงมตใินแตล่ะวาระ บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคดิเห็น
ตา่งๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้ที�มีความประสงคจ์ะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนาํตวัโดยแจง้ชื�อ-นามสกลุ ใหที้�
ประชมุรบัทราบดว้ย และคาํถามหรือขอ้เสนอแนะตา่งๆ ขอใหอ้ยูใ่นวาระที�กาํลงัพิจารณา หลงัจากลงมตเิรียบรอ้ย
แลว้จะแสดงผลทางหนา้จอใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่นทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมตใินแตล่ะวาระ 
 
เริ�มการประชุม 
 

 ดร.สรุพล อารียก์ลุ ประธานกรรมการบรษิัท เป็นประธานในที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ครั�งที� 
��/���� ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที�เขา้รว่มประชมุ และมอบหมายให ้ นายชยัวชัร ์ เหลา่เทพพิทกัษ ์ รกัษาการ
กรรมการผูจ้ดัการ และ นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ ผูช้่วยรองกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและเลขานกุารบรษิัท เป็น
ผูด้าํเนินการประชมุ 
 

เริ�มพจิารณาวาระการประชุม 
 
 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  ครั�งที�  41/2563 
 

นายชยัวชัร ์ เหล่าเทพพิทกัษ ์ รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการเป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี � ไดเ้สนอ
ใหที้�ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� ��/���� เมื�อวนัที� �� กรกฏาคม ����  
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ดงัปรากฎรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุที�แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครั�งนี � และขอ้มลูที�ได้
นาํเสนอผา่นหนา้จอ 

 
นายชยัวชัร ์เหลา่เทพพิทกัษ ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลู 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�ม และขอใหที้�ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ครั�งที� ��/���� 
 

มต ิ ที�ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�ง
ที� ��/���� เมื�อวนัที� �� กรกฏาคม ���� 

 
ทั�งนี �ผลการนบัคะแนนในวาระนี � สรุปไดด้งันี � 
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,360 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
 

วาระที� �   พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปีที�ผ่านมา 
 

นายชยัวชัร ์เหลา่เทพพิทกัษ ์รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี � ไดแ้จง้ผล
การดาํเนินงานในรอบปีที�ผา่นมา ปัจจยัที�สง่ผลกระทบตอ่การดาํเนินงาน ความเสี�ยงและมาตรการปอ้งกนัความ
เสี�ยงในอนาคต ดงันี � 

 

ข้อมูลที�สาํคัญของผลการดาํเนินงาน ในช่วงระยะเวลา � ปี (����-����) ดังนี� 

 
 

งบการเงินรวม (ล้านบาท) % ต่อรายได้รวม

2563 2562 2561 
(ปรบัปรงุใหม)่

2563 2562 2561 
(ปรบัปรงุใหม)่

รายได้จากการขายและบริการ 1,676.51 2,506.83 3,172.05 100.0% 100.0% 100.0%
ต้นทุนขายและบริการ (1,716.30) (2,536.62) (3,032.41) (102.4%) (101.2%) (95.6%)
กาํไร(ขาดทุน)ขั �นต้น (39.79) (29.80) 139.64 (2.4%) (1.2%) 4.4%
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 5.50 17.40 26.93 0.3% 0.7% 0.8%
รายได้อื�น 16.45 7.45 8.95 1.0% 0.3% 0.3%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (125.97) (162.91) (237.78) (7.5%) (6.5%) (7.5%)
ภาษีเงินได้ (3.78) (12.82) (0.65) (0.2%) (0.5%) (0.0%)
กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (147.60) (180.68) (62.91) (8.8%) (7.2%) (2.0%)
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (บาท) (19.68) (24.09) (8.39) - - -

รายการ
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สาํหรบัผลการดาํเนินงานในรอบปี ���� บรษิัท หอ้งเย็นโชตวิฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) มีรายได้
จากการขายและบรกิารรวม �,���.�� ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี ���� มีรายไดจ้ากการขายและบรกิารรวม 
�,���.�� ลา้นบาท ลดลง ��%  ดา้นตน้ทนุการขายและบรกิารในปี ���� มีตน้ทนุขายและบรกิารรวม �,���.�� 
ลา้นบาท เมื�อเทียบกบัปี ���� มีตน้ทนุการขายและบริการรวม �,���.�� ลา้นบาท ลดลง ��% มีขาดทนุขั�นตน้ 
��.�� ลา้นบาท สืบเนื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื �อไวรสัโคโรนา่ ���� ซึ�งสง่ผลตอ่การคา้ การ
อปุโภคและบริโภคทั�วโลกอย่างมหาศาล ยอดขายในลกูคา้ทั�งตลาดหลกัและตลาดรองชะงกัเป็นเวลาหลายเดือน 
จงึเป็นสาเหตสุาํคญัของผลขาดทนุ ซึ�งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี� 

1. บรษิัทนาํนโยบายการลดราคาขายสินคา้ เพื�อรกัษาสภาพคลอ่งและตรงึลกูคา้เดมิไว ้ บริษัทจงึ
ตอ้งลดราคาขายสินคา้ สง่ผลใหร้ายไดล้ดลงจากปีที�แลว้ ��% 

2. ระบายสินคา้ที�เคลื�อนไหวชา้ในราคาที�ต ํ�ากวา่ทนุ เพื�อตอบสนองนโยบายรกัษาสภาพคลอ่งใน
ยามวิกฤต 

3. การขาดแคลนวตัถดุิบเนื�องจากเกษตรกรไมม่ั�นใจในตลาด จงึลดกาํลงัการผลิตลง ทาํใหร้าคา
วตัถดุบิสงูขึ �น 

นายชยัวชัร ์ เหลา่เทพพิทกัษ ์ ไดแ้จง้ใหที้�ประชมุทราบถึงความเสี�ยงและการบริหารจดัการความ
เสี�ยงในดา้นตา่งๆ ดงันี � 

1. ความเสี�ยงจากการจดัซื �อจดัหาวตัถดุิบ 
การบริหารความเสี�ยง 
วตัถดุบิ เป็นตน้ทนุหลกัมากกวา่ ��% ของการผลิตสินคา้ กุง้มาจากการเพาะเลี �ยง ���% โดยซื �อ

ผา่นแพกุง้หรือผูร้วบรวม ซึ�งมีทั�งหมด ��-�� ราย ทาํใหล้ดความเสี�ยงจากการขาดแคลนวตัถดุบิ ส่วนหมกึ เป็น
วตัถดุบิที�มาจากธรรมชาต ิไมส่ามารถเพาะเลี �ยงไดแ้บบกุง้  

 
ดงันั�น ในชว่งที�มีวตัถดุบิจาํนวนมาก และราคาถกู ทางบริษัทจะวางแผนจดัซื �อวตัถดุบิในชว่งราคา

ตํ�ามาเก็บเป็นสตอ็ควตัถดุบิเอาไวใ้ช ้เพื�อนาํมาผลิตเป็นสินคา้ในช่วงที�วตัถดุิบมีราคาสงู 
 

2. ความเสี�ยงจากการแขง่ขนัในตลาด 

เนื�องจากประเทศคูแ่ขง่ เชน่ อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีคา่จา้งแรงงานที�ต ํ�ากวา่ประเทศ
ไทย และความตอ้งการของลกูคา้ในตลาดหลกั คือ ประเทศญี�ปุ่ น และประเทศอิตาลี ในการเลือกซื �อสินคา้
เปลี�ยนไป คือตอ้งการสินคา้คณุภาพดีในราคาที�ถกูลง จากเดมิที�ตอ้งการสินคา้คณุภาพชั�นเยี�ยมและยอมรบัราคา
สินคา้ที�สงู 
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การบริหารความเสี�ยง 
บรษิัทฯ จงึไดข้ยายการขายและการสง่ออกไปยงัตลาดเปา้หมายอื�น เชน่ จีน ไตห้วนั เซี�ยงไฮ ้

เกาหลีใต ้และออสเตรเลีย รวมถึงตลาดในประเทศเพื�อขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี�ยงจากการแขง่ขนัที�
รุนแรงและความตอ้งการของลกูคา้ที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดมิ 
 

3. ความเสี�ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้ 

สินคา้ของบรษิัทฯ สว่นใหญ่สง่ไปยงัประเทศญี�ปุ่ น สหภาพยโุรป และสหรฐัอเมรกิา จาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา่ ���� และเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้เหล่านี �มีผลกระทบใน
ดา้นลบตอ่การสง่ออกของบริษัทฯ  เนื�องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้ เป็นปัจจยัภายนอกที�ควบคมุไดย้าก   

การบริหารความเสี�ยง 
ทางบรษิัทฯ จงึไดมี้การติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่า้อยา่งใกลช้ิด 

โดยเฉพาะนโยบายที�เกี�ยวกบัโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา่ ���� การล็อกดาวนป์ระเทศ และการกระบวนการตรวจสอบ
สินคา้ที�นาํเขา้ บรษิัทฯ ไดว้ิเคราะหแ์ละวางแผนเพื�อปรบัแผนการผลิตและการขาย รวมถึงลดความเสี�ยงเรื�อง
ดงักลา่วกบัการเปิดตลาดในประเทศใหม่ๆ  เชน่กนั 

 
4. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราตา่งประเทศ 

เนื�องจากบรษิัทฯ ประกอบธุรกิจสง่สินคา้จาํหนา่ยยงัตา่งประเทศ ดงันั�นการรบัชาํระคา่สินคา้อยู่
ในรูปของสกลุเงินตราตา่งประเทศ ในระหวา่งปี ���� ที�ผา่นมาความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนการแข็งคา่ของ
เงินบาท จงึมีผลกระทบตอ่บรษิทัฯ เป็นอย่างยิ�ง 

การบริหารความเสี�ยง 
บรษิัทฯ ติดตามข่าวสารและเฝา้ระวงัความไมแ่นน่อนของตลาดการเงิน และบรหิารจดัการเพื�อลด

ผลกระทบที�จะเกิดขึ �น กาํหนดนโยบายการทาํสญัญาซื �อขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ เพื�อใหบ้รษิัทสามารถ
บรหิารจดัการความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนไดอ้ย่างมีประสิทธภาพมากขึ �น 

 
5. ความเสี�ยงทางดา้นการเงิน 

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรน่า ���� สง่ผลใหล้กูคา้แจง้ขอเลื�อนการ
สง่มอบสินคา้ หรือยกเลิกการสั�งซื �อสินคา้ เป็นจาํนวนมาก  
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การบริหารความเสี�ยง 
บรษิัทฯ ไดก้าํลงัการผลิตลง เพื�อควบคมุตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ ์รวมถึง

การปรบัเปลี�ยนรูปแบบผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะกบัตลาดเดมิและตลาดใหม ่ทั�งนี �บรษิัทฯ ไดป้รบัเปลี�ยนและเจรจาเรื�อง
เงื�อนไขการรบัชาํระเงินจากลกูคา้ใหมี้การชาํระเงินที�เร็วขึ �นกวา่เดมิ 

นายชยัวชัร ์เหลา่เทพพิทกัษ ์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลู  
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ และขอใหที้�ประชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานในปี 

2563 
นายชยัวชัร ์ แจง้ตอ่ที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้วา่ สาํหรบัวาระนี �เป็นวาระที�ตอ้งการใหที้�ประชมุรบัทราบ 

ถา้ไมมี่ทา่นใดสอบถาม สรุปวา่ที�ประชมุรบัทราบผลการดาํเนินงานในรอบปีที�ผา่นมา 
 

วาระที� �       พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน      
เบ็ดเสร็จอื�น สาํหรับปีสิ�นสุด ณ  วันที� 31 ธันวาคม 2563 

 

นายชยัวชัร ์เหล่าเทพพิทกัษ ์รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี � ไดข้อใหที้�
ประชมุพิจารณาขอ้มลูในหนงัสือเชิญประชมุและนาํเสนอขอ้มลูดงันี � 
 

ตารางแสดงข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับงบการเงนิและงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น 

 
 
 

สินทรัพย ์
ณ �� ธันวาคม ���� มีสินทรัพยร์วมเท่ากับ  �,���.�� ล้านบาท ปี ���� สินทรัพยร์วมทั�งสิ �น 
�,���.�� ล้านบาท ลดลง ��% เนื�องจากการระบายสินคา้คงเหลือที�คงคา้งออกขายอย่างเป็น
สาระสาํคญัและไดมี้การพิจารณามลูคา่สินคา้รวมทั�งการเสื�อมสภาพ  
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หนี�สิน 
ณ  �� ธันวาคม  ����  มีหนี �สินรวมเท่ากับ  ���� มีมูลค่า ���.�� ลา้นบาท แต่ปี ���� มูลค่า 
���.�� ลา้นบาท ลดลง ��% เนื�องจากบริษัทสามารถชาํระหนี �เงินกูยื้มระยะสั�นและดอกเบี �ยไดด้ี 
แมว้า่จะมีผลขาดทนุในปีนี �  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ  ��  ธันวาคม ����  มีส่วนของผูถื้อหุน้รวมเท่ากบั  ���.�� ลา้นบาท แตปี่ ���� มลูคา่ ���.�� 
ลา้นบาท ลดลง ��% 
นายชยัวชัร ์ เหลา่เทพพิทกัษ ์  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลู 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ และขอใหที้�ประชมุพิจารณาอนมุตัวิาระนี � 

 

มต ิ ที�ประชมุพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
กาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น สาํหรบัปีสิ �นสดุ ณ  วนัที� �� ธนัวาคม ����  

  
ทั�งนี �ผลการนบัคะแนนในวาระนี � สรุปไดด้งันี �  
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,360 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 

จากนั�นนายชยัวชัร ์เหลา่เทพพิทกัษ ์ไดม้อบหมายให ้นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ เลขานกุารบรษิัท เป็น
ผูด้าํเนินการพิจารณาตามวาระการประชมุที� �-� 
 

วาระที�  �   พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี  ���� 
 

นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ เลขานกุารบรษิัท เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี �  ไดข้อใหที้�ประชมุ
พิจารณาการนาํเสนอขอ้มลูดงันี � 

บรษิัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณรอ้ยละ �� ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวม
ภายหลงัชาํระภาษีและตั�งสาํรองตามกฎหมายแลว้ และทั�งนี �ตอ้งขึ �นอยู่กบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทและบรษิัท
ยอ่ยในแตล่ะปี และขึ �นกบัมตขิองที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
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ตารางแสดงข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับการจ่ายเงนิปันผลในช่วง � ปีที�ผ่านมาและปีที�เสนอ 

 
 

สาํหรบัในปี ���� ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม บรษิัทมีขาดทนุสทุธิ จาํนวน ���.��  ลา้นบาท 
ตามที�ไดร้ายงานใหท้ราบในวาระที� � ทางคณะกรรมการบรษิัท มีมตใิหน้าํเสนอที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
พิจารณางดจา่ยเงินปันผล 

 
นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลู 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ และขอใหที้�ประชมุพิจารณาอนมุตัวิาระนี � 
 

มต ิ ที�ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทอ์นุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี  ���� 

     

ทั�งนี �ผลการนบัคะแนนในวาระนี � สรุปไดด้งันี �  
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,360 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
วาระที�  �   พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 

นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี � ไดข้อใหที้�ประชมุ
พิจารณาขอ้มลูดงันี � 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท หมวด � ขอ้ �� กาํหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ใหก้รรมการ
จะตอ้งออกจากตาํแหนง่จาํนวนหนึ�งในสามเป็นอตัรา สาํหรบับริษัทฯ มีคณะกรรมการ �� ทา่น ดงันั�นกรรมการที�
ตอ้งออกตามวาระมีจาํนวน � ทา่น มีรายชื�อดงันี � 
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1. นายสวุฒัน ์โรจนกิจ 
2. นางฮึ �ง เฉี�ยว ไน ้
3. นายฮึ �ง เฉี�ยว จิ �น 
4. นายเฉลิม เหลา่เทพพิทกัษ ์
 
บรษิัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื�อบคุคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ

บรษิัท ซึ�งเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดีในการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั 
สาํหรบัการเปิดโอกาสในเรื�องดงักลา่ว ไมมี่ผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื�อบคุคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมตใิหน้าํเสนอรายชื�อของคณะกรรมการทั�ง � ทา่นพิจารณาแตง่ตั�งกลบัเขา้
ดาํรงตาํแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง เนื�องจากพิจารณาแลว้ว่าบคุคลทั�ง � ทา่นเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ 
และมีประสบการณที์�เป็นประโยชนต์อ่การดาํเนินธุรกิจ และสาํหรบัประวตัแิละประสบการณก์ารทาํงานของ
กรรมการ ทั�ง � ทา่น บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

 
นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลู 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ และขอใหที้�ประชมุพิจารณาอนมุตัวิาระนี � 

 

มต ิ ที�ประชมุพิจารณาแลว้  มีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแตง่ตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคล   ตามรายนามที�คณะกรรมการ
บรษิัท เสนอทั�ง � ท่าน  ทั�งนี �ผลการนบัคะแนนในวาระนี � สรุปไดด้งันี � 
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 �.� นายสุวัฒน ์โรจนกิจ 
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,260 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9984 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 100 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0016 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
�.� นางฮึ�ง เฉี�ยว ไน้ 
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,260 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9984 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 100 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0016 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
�.� นายฮึ�ง เฉี�ยว จิ�น 
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,360 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
�.� นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ ์
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,360 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
 

วาระที� �   พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการปี ���� 
 

นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ เลขานกุารบรษิัท เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี � ไดแ้จง้ในที�ประชมุวา่ 
 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท หมวด � ขอ้ �� กาํหนดวา่ “บาํเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตที่�
ประชมุผูถื้อหุน้จะกาํหนด” และขอใหที้�ประชมุพิจารณาขอ้มลูดงันี � 
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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที�  ��/���� หนา้ 12 /15 
 

ตารางแสดงข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง � ปีที�ผ่านมา และปีที�เสนอ 
 

รายละเอียด ปี 2564 (ปีที�เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เงนิประจาํ
ตาํแหน่ง 

เบี�ย
ประชุม
ต่อครั�ง
ต่อคนที�
เข้าร่วม
ประชุม 

เงนิประจาํ
ตาํแหน่ง 

เบี�ย
ประชุม
ต่อครั�ง
ต่อคนที�
เข้าร่วม
ประชุม 

เงนิประจาํ
ตาํแหน่ง 

เบี�ย
ประชุม
ต่อครั�ง
ต่อคนที�
เข้าร่วม
ประชุม 

เงนิประจาํ
ตาํแหน่ง 

เบี�ย
ประชุม
ต่อครั�ง
ต่อคนที�
เข้าร่วม
ประชุม 

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ   20,000/เดือน 15,000 40,000/

เดือน 
15,000 40,000/

เดือน 
15,000 20,000/

เดือน 
10,000 

- รองประธาน
กรรมการ 

10,000/เดือน 10,000 ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 10,000 

กรรมการอิสระ 
(ยกเว้นประธานและ
รองประธาน) 

5,000/เดือน 10,000 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

- กรรมการอื�น  ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

-กรรมการอื�น (ที�
ไม่ใช่กรรมการ
ตรวจสอบ) 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 10,000 

2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

ไม่ม ี 15,000 ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 10,000 50,000/ปี ไม่ม ี

- กรรมการตรวจสอบ ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 5,000 ไม่ม ี 5,000 40,000/คน/
ปี 

ไม่ม ี

3.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ
สรรหาฯ 

ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี 10,000 ไม่ม ี ไม่ม ี

- กรรมการสรรหาฯ ไม่ม ี 5,000 ไม่ม ี 5,000 ไม่ม ี 5,000 ไม่ม ี ไม่ม ี
4.ค่าตอบแทนอื�น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนดงันี � 
- ประธานกรรมการ เสนอใหจ้่ายเงินประจาํตาํแหนง่ ��,���.�� บาท/เดือน  และคา่เบี �ยประชมุ 

��,���.�� บาทครั�งที�เขา้ประชมุ 
- รองประธานกรรมการ เสนอใหจ้า่ยเงินประจาํตาํแหนง่ ��,���.�� บาท/เดือน  และคา่เบี �ย

ประชมุ ��,���.�� บาทตอ่ครั�งที�เขา้ประชมุ 
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- กรรมการอิสระ (ยกเวน้ประธานและรองประธาน) เสนอใหจ้า่ยเงินประจาํตาํแหนง่ �,���.�� 
บาท/เดือน และคา่เบี �ยประชมุ ��,���.�� บาทตอ่ครั�งที�เขา้ประชมุ 

- กรรมการอื�น เสนอใหจ้า่ยคา่เบี �ยประชมุ ��,���.�� บาทตอ่ครั�งที�เขา้ประชมุ 
2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนดงันี � 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอใหจ้า่ยคา่เบี �ยประชมุ ��,���.�� บาทตอ่ครั�งที�เขา้ประชมุ 
- กรรมการตรวจสอบ เสนอใหจ้า่ยคา่เบี �ยประชมุ ��,���.�� บาทตอ่ครั�งที�เขา้ประชมุ 

3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอใหจ้า่ยคา่ตอบแทนดงันี � 
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอใหจ้า่ยคา่เบี �ยประชมุ ��,���.�� บาท

ตอ่ครั�งที�เขา้ประชมุ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เสนอใหจ้า่ยคา่เบี �ยประชมุ �,���.�� บาทตอ่ครั�งที�

เขา้ประชมุ 
4. คา่ตอบแทนอื�นๆ  -ไมมี่- 

นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลู 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ และขอใหที้�ประชมุพิจารณาอนมุตัวิาระนี � 

 

มต ิ ที�ประชมุพิจารณาแลว้  มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทใ์หจ้า่ยคา่ตอบแทนกรรมการตามที�เสนอ   
 
ทั�งนี �ผลการนบัคะแนนในวาระนี � สรุปไดด้งันี � 
คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” จาํนวน 6,082,360 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
คะแนนเสียง “ไมเ่ห็นดว้ย” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จาํนวน 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 
บตัรเสีย จาํนวน -ไมมี่- เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 

 
วาระที� �  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี 
 

นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ เลขานกุารบรษิัทเป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี � ไดข้อใหที้�ประชมุ
พิจารณาขอ้มลูในหนงัสือเชิญประชมุและนาํเสนอขอ้มลูดงันี � 
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ตารางแสดงข้อมูลสาํคัญเกี�ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง � ปีที�ผ่านมาและปีที�เสนอ 

 
 

คณะกรรมการบริษัทมีมตใิหน้าํเสนอที�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ฯ แตง่ตั�งผูส้อบบญัชี จากบรษิัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยมีรายชื�อของผูส้อบบญัชีดงันี � 

1. นางสาวบงกช  อํ�าเสงี�ยม ผูส้อบบญัชีเลขที� ���� 
2. นายธนิต  โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีเลขที� ���� 
3. นายบณัฑิต  อึ �งภากรณ ์ ผูส้อบบญัชเลขที� ���� 

ในปี  ����  คณะกรรมการบรษิัทเสนอใหที้�ประชมุพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีของบรษิัท
และบรษิัทย่อยเป็นเงิน  �,���,���.��  เพิ�มขึ �น ��,���.�� บาท จากปี ���� ที�จา่ยคา่ตอบแทน �,���,���.�� 
บาท  

ในปี  ����  คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วยงัไมร่วมคา่สอบบญัชีของงบการเงินของบรษิัทรว่ม(ถา้มี)  และไมร่วม
คา่ใชจ้า่ยในการประเมินภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

รายชื�อของผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนดงักลา่ว  ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบรษิัทฯ  เมื�อวนัที�  �� กมุภาพนัธ ์  ����  ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงความเป็นบรษิัทชั�นนาํ
ระดบัประเทศดา้นการสอบบญัชี ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีรวมถึงคา่ตอบแทน เห็นว่าเป็นผูที้�มีความ
เหมาะสมเพียงพอและรายชื�อของผูส้อบบญัชีทั�ง  �  ทา่นเป็นบคุคลที�ไมมี่ความสมัพนัธ ์และ/หรือ ไมมี่สว่นไดเ้สีย
ระหวา่งผูส้อบบญัชีกบับริษัท/บรษิัทย่อย/บรษิัทรว่ม/ผูบ้รหิาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่  รวมถึงผูที้�มีสว่นเกี�ยวขอ้งกบั
บคุคลดงักล่าว 
 

นางสาวจิรภา ลีลาสาํราญ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลู 
ไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพิ�มเตมิ และขอใหที้�ประชมุพิจารณาอนมุตัวิาระนี � 

 
มต ิ ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทใ์หแ้ตง่ตั�ง นางสาวบงกช อํ�าเสงี�ยม  ผูส้อบ

บญัชีเลขที� ���� หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีเลขที� ���� หรือ นายบณัฑิต อึ �งภากรณ ์ผูส้อบ
บญัชีเลขที� ���� แหง่บรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ สาํหรบั
รอบระยะเวลาบญัชี ปี ���� โดยกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นเงิน �,���,���.�� บาท  





สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ 

หนา้ที่ 1 จาก จ านวน 7 หนา้ 

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

 

เขียนที่                                                                                      . 
                                                Written  at  
                                                                                                                                             . 
                            วนัที่                             เดือน                            พ.ศ.                       . 
                                            Date                      Month                               Year                             . 
 

(1)    ขา้พเจา้        สญัชาติ                                                                        . 
         I/We                                                                                                                    Nationality      
                                                                .                             
       อยูบ่า้นเลขที่                                                                                                                                                                            . 
         Address      
                                                                                                                                                                                                           . 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  หอ้งเยน็โชตวิัฒนห์าดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) (“บริษัท”)  
       Being a shareholder of  Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”) 
  
       โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                      หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                         เสยีง  ดงันี ้

       Holding the total amount of                             shares        and have the rights to vote equal to                         votes as follow: 
 
               หุน้สามญั                                                                      หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                                        เสียง 
              Ordinary share                                                        shares           and have the rights to vote equal to                                                        votes 
 

               หุน้บรุมิสิทธิ                                                                   หุน้          ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                                                         เสียง 
               Preference share                                                   shares      and have the rights to vote equal to                                                        votes 
 

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

1.    ช่ือ                                                     อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                                                . 
         Name                                               Age            years, residing at                                                                       .   
 

     ถนน                                                  ต าบล/แขวง                                            อ าเภอ/เขต                                           . 
                      Road                                               Tambol / Khwaeng                                Amphur / Khet                                    . 
 

  จงัหวดั                                                 หรอื 

         Province                                              or 
   
 2.    นายพิชยั       ลิม้รสเจรญิ       กรรมการอิสระ          อาย ุ 69      ปี  หรอื 

                Mr.Pichai      Limroscharoen Independent Director         Age  69    years            or 
  

                 อยูบ่า้นเลขท่ี    602  ถนนคลองเรยีน 1 ต าบลหาดใหญ่  อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 

                 Residing at     602   Klongrian 1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110  

  กรรมการอิสระ  :   ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากรรมการท่านอื่น ๆ  

  Independent Director  : No special interest which is different from other directors 

 

3.    นายสวุฒัน ์ โรจนกิจ  กรรมการอิสระ  อาย ุ  72    ปี                หรอื 

        Mr.Suwat Rochanakij Independent  Director Age   72    years           or 
 

        อยูบ่า้นเลขท่ี    105/9  หมูท่ี ่ 5   ต าบลคอหงส ์ อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 

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

กรรมการอิสระ   :   ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทีแ่ตกต่างจากรรมการท่านอื่น ๆ  

Independent Director  :  No special interest which is different from other directors 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 



สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ 

หนา้ที่ 2 จาก จ านวน 7 หนา้ 

                   คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่  43/2565   ในวนัท่ี  27  เมษายน  2565  เวลา  14.00 น.  ณ บรษัิท หอ้งเย็นโชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 
4/2 หมูท่ี่ 3 ถนนสายเซีย 43  ต าบลนาหมอ่ม อ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา   หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

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

Shareholders No.43/2022  to be held on  April  27, 2022  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. 
 

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

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 42/2564  
Agenda 1   To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 42/2021 
                     

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที่   2  พิจารณารับทราบการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
Agenda  2   To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for the year 2021 

 

วาระที่     3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda    3   To consider and approve the Company’s Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive  
                  Income for the year ended December 31, 2021     
 

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที่     4   พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564  
Agenda  4   To consider and approve the dividend payment for the year 2021     
  

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ 

หนา้ที่ 3 จาก จ านวน 7 หนา้ 

วาระที่   5  พิจารณาอนุมตัิการเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retire by rotation     
   

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

 

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 To elect directors as a whole. 
 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 To elect each director individually.          
   

   5.1)    รศ.ดร.พิษณ ุ บญุนวล   5.1)   Associate Professor Dr.Pitsanu Bunnual  

             

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

   5.2)    นางสดุารตัน ์ เหลา่เทพพิทกัษ ์ประวตัิ  5.2)  Mrs. Sudarat Laotheppitak Prawat  

   

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

   5.3)    นางสาวเจรญิพร  โชติวฒันะพนัธุ ์  5.3)  Miss Chareonporn Chotiwattanaphan 

      
                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

   5.4)    ดร.สรุพล  อารยีก์ลุ   5.4)  Dr.Surapon Arrykul 

 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที่  6  พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 

Agenda    6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2022       
 

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที ่ 7 พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565  
Agenda 7  To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022   
        

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 



สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ 

หนา้ที่ 4 จาก จ านวน 7 หนา้ 

วาระที่   8 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda 8 To consider other matters (if any)  
 

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

(5)     การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่ การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

            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. 
(6)     ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด 
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

           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. 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่มีผู้รบัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any business carried on by the 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. 
 

 

ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

 



สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ 

หนา้ที่ 5 จาก จ านวน 7 หนา้ 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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.    วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า

ตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ 

หนา้ที่ 6 จาก จ านวน 7 หนา้ 

 

ใบประจ าต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษัท หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
The Proxy of the shareholder of   Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”) 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 43/2565 ในวนัที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท หอ้งเย็นโชติวฒันห์าดใหญ่ 
จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43  ต าบลนาหม่อม อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นดว้ย 

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2022  to be held on  April  27, 2022 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. 
 

 

วาระท่ี                     เรือ่ง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี                     เรือ่ง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี                     เรือ่ง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject   
 

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

(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

 

 



สิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่2 แบบฟอรม์หนงัสอืมอบฉนัทะ 

หนา้ที่ 7 จาก จ านวน 7 หนา้ 

 

❑     วาระท่ี                   เรือ่ง   เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
         Agenda                Election of directors (Continued) 
 

 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                     ❑   เห็นดว้ย / Approve  ❑   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                     ❑   เห็นดว้ย / Approve  ❑   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                     ❑   เห็นดว้ย / Approve  ❑   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                     ❑   เห็นดว้ย / Approve  ❑   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                     ❑   เห็นดว้ย / Approve  ❑   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                     ❑   เห็นดว้ย / Approve  ❑   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 



สิง่ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ารว่มประชุมและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

  หน้าที ่1 จาก จ านวน 1 หน้า 

เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 43/2565 

 

บุคคลธรรมดา 

1.  ผู้ถือสัญชาติไทย 

    1.1  บัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

    1.2  ในกรณีมอบฉันทะ  ส าเนา  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.  ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 

     2.1  หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น 

     2.2  ในกรณีมอบฉันทะ  ส าเนา หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ 
 

นิติบุคคล 

1.  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

     1.1 หนังสือรับรองบริษัทท่ีออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า 

     1.2  ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

2.  นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

     2.1 หนังสือรับรองบริษัท 

     2.2 ส าเนา หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

(ส าเนาเอกสารจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

 

 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 

  หน้าที ่1 จาก จ านวน 4 หน้า 

 

ช่ือ-ชื่อสกุล   : รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล    

ประเภทกรรมการ   : กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน   : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ    : 69  ปี 
สัญชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

M.E. (Mining Engineering), University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย 

Cert. Coal Mining Technology, USSR 

Ph.D. (Mineral Processing), Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ถือหุ้นในบริษัท   : ไม่มี 

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก  : 28 เมษายน 2559 

ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  : 22 เมษายน 2562  ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 40/2562 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 6  ปี 

ประวัติการท างาน   :    

2519      ถึง     2560  : อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2540 ถึง ปัจจุบัน    : วิศวกรควบคุมและท่ีปรึกษาเหมืองหินปูน  บริษัท เคียงตะวันโม่หิน จ ากัด 

2542  ถึง  ปัจจุบัน    : วิศวกรควบคุมและท่ีปรึกษาเหมืองหินปูน  บริษัท ผาทองทุ่งสง จ ากัด 

2543  ถึง  2561        : วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง 
2557  ถึง  2560        : ท่ีปรึกษาเหมืองหินแกรนิต  บริษัท เหมืองแร่ลิวง จ ากัด 

2559  ถึง  ปัจจุบัน     : วิศวกรควบคุมและท่ีปรึกษาเหมืองแร่โปแทช  บริษัท ไทยคาลิ จ ากัด 

2559 ถึง ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : ประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8   ครั้ง (100%) 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/6   ครั้ง (83%) 

ผลงานในต าแหน่งกรรมการ  : - ร่วมก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณากิจการ 

การด าเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 - ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  และ

แผนงบประมาณท่ีได้ร่วมก าหนด 

 - ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมท้ังน าประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  
     

หมายเหตุ  กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา  

 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี  5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 

  หน้าที ่2 จาก จ านวน 4 หน้า 

 

ช่ือ-ชื่อสกุล   : นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ   

ประเภทกรรมการ   : กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ    

ต าแหน่งปัจจุบัน   : กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซ้ือท่ัวไปและส านักงาน 

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ    : 51  ปี 
สัญชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ถือหุ้นในบริษัท   : ไม่มี 

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก  : 28 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564  

(แทน นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 40/2562) 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 1 ปี 3 เดือน 

ประวัติการท างาน 

2554 ถึง 2560  : ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารส านักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2561 ถึง 2561  : ผู้จัดการบริหารส่วนส านักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)  

2562 ถึง 2564  : รองกรรมการผู้จัดการส่วนส านักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2564 ถึง ปัจจุบัน  : รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซ้ือท่ัวไปและส านักงาน  
     บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2564 ถึง ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุม   :           ประชุมคณะกรรมการบริษัท      8/8 ครั้ง (100%) 

     ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2     ครั้ง (100%) 

     ประชุมคณะกรรมการบริหาร  11/11 ครั้ง (100%)  

ผลงานในต าแหน่งกรรมการ  : - ร่วมก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณากิจการ 

การด าเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 - ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  และ

แผนงบประมาณท่ีได้ร่วมก าหนด 

 - ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมท้ังน าประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  
     

หมายเหตุ  กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี  5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 

  หน้าที ่3 จาก จ านวน 4 หน้า 

 

 

ช่ือ-ชื่อสกุล   : นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์    

ประเภทกรรมการ   : กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ 

ต าแหน่งปัจจุบัน   : กรรมการ / กรรมการบริหาร /  
     รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี 

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ    : 60  ปี 

สัญชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : BSc Business Management, Northern Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ถือหุ้นในบริษัท   : จ านวน 108,000 หุ้น คิดเป็น 1.44% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก  : 12 พฤษภาคม 2559 

ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  : 24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 41/2563 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 6  ปี 

ประวัติการท างาน 

2540 ถึง ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จ ากัด 

2554 ถึง 2560  : ผู้จัดการส่วนบริหารส านักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2559 ถึง ปัจจุบัน  : กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2561 ถึง 2564  : รองกรรมการผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน  
     บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2564 ถึง ปัจจุบัน  : รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี  
     บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 

การเข้าร่วมประชุม   :          ประชุมคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครั้ง (100%) 

     ประชุมคณะกรรมการบริหาร  11/11 ครั้ง (100%)  

ผลงานในต าแหน่งกรรมการ  : - ร่วมก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณากิจการ 

การด าเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 - ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  และ

แผนงบประมาณท่ีได้ร่วมก าหนด 

 - ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมท้ังน าประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   : ไมมี่การด ารงต าแหน่ง 
ประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  

     
หมายเหตุ  กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา 

 

 

 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี  5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5 

  หน้าที ่4 จาก จ านวน 4 หน้า 

 

 

 ช่ือ-ชื่อสกุล   : ดร.สุรพล อารีย์กุล 

ประเภทกรรมการ   : กรรมการอิสระ   
ต าแหน่งปัจจุบัน   : ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

     บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
อายุ    : 73  ปี 

สัญชาติ    : ไทย 

วุฒิการศึกษา   : วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Diploma Mining Exploration I.T.C., ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
Applied Geology, University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย 

ถือหุ้นในบริษัท   : ไม่มี 

ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก  : พ.ศ. 2534 

ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด  : 24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 41/2563 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  : 31  ปี 

ประวัติการท างาน  

2517 ถึง 2517  : รักษาการผู้จัดการ เหมืองเขาศูนย์ 
2534 ถึง ปัจจุบัน  : กรรมการอิสระ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2542 ถึง ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
2554 ถึง 2558  : อุปนายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
2558 ถึง ปัจจุบัน  : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2564 ถึง ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน    : ท่ีปรึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 

การเข้าร่วมประชุม   : ประชุมคณะกรรมการบริษัท           8/8 ครั้ง (100%) 

     ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 ครั้ง (100%) 

ผลงานในต าแหน่งกรรมการ  : - ร่วมก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณากิจการ 

การด าเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 - ก ากับดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์  และ

แผนงบประมาณท่ีได้ร่วมก าหนด 

 - ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
ก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 - ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมท้ังน าประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่ส าคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคัญ 

ต าแหน่งในกิจการอื่นท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   : ไม่มีการด ารงต าแหน่ง 
ประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  

 

หมายเหตุ  กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท  ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา  

 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระท่ี  5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5  ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท                                                                                                  

  หนา้ที่ 1 จาก จ านวน 4 หน้า 

หมวด  3 

กรรมการและอ านาจกรรมการ 
 

ข้อ  14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน  โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณา  เลือกตั้ง  และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผู้จัดการ  และต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร 

 

ข้อ  15. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสีย 

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

ข้อ  16. บ าเหน็จกรรมการ  และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะก าหนด 
 

ข้อ  17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท  ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 
 

ข้อ  18.  ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก  และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน  ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก  ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไป  ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 

ข้อ  19. นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการอาจพ้นต าแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก    
 

ข้อ  20. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ง  ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท  การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท 

 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 

ข้อ  21. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป  เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน 

 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว  จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5  ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท                                                                                                  

  หนา้ที่ 2 จาก จ านวน 4 หน้า 

ข้อ  22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ข้อ  23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการ  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย  จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม  เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน  เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท  
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ 

 ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการก าหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันท่ีได้รับการร้อยขอเช่นว่าน้ัน 

 

ข้อ  24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ  จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน  ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

ข้อ  25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท  และมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการภายในขอบเขต
กฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น  และมีอ านาจกระท าการใดๆ  
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ  หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน  ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ 
 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  คือ  กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคัญของ

บริษัท  และให้คณะกรรมการหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได้ 
 

ข้อ  26.  มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ  ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม 

 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

ข้อ  27.   กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า  หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทท าขึ้นไม่ว่าโดยตรง  หรือโดยอ้อม  หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

 

ข้อ  28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง 
 

ข้อ  29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์
ตน  หรือประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

   

ข้อ  30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท  ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือ 
ณ ท่ีอืน่ใดตามที่ประธานกรรมการ  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะก าหนด 

   

ข้อ  31.   ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  คณะกรรมการมีอ านาจที่จะขาย  หรือจ านองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ  ของบริษัท
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ  ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป  หรือให้ หรืประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล  
หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5  ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท                                                                                                  

  หนา้ที่ 3 จาก จ านวน 4 หน้า 

หมวด  4 

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ  32.   การประชุมใหญ่ของบรษิัทให้จัดขึ้น  ณ  ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท  หรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือ ณ  ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

 

ข้อ  33.   ให้มีการประชุมใหญผู่้ถอืหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  การประชุมเช่นว่าน้ีให้เรียกว่า  “ประชุมสามัญ”  การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระท าภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทีางการบัญชีของบริษัท  การประชุม  ผู้ถือหุ้นคราว
อื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวสิามญั” 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร  หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า (1/5)  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  หรือจ านวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน  ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  เข้าช่ือกันท าหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการ
ประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน  คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ  34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น  ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุ  สถานที่  วัน  เวลา  ระเบียบ
วาระการประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม  พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา  พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว  และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม 

 

 อน่ึง  ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วัน 

 

ข้อ  35.   การประชุมผู้ถือหุ้น  ตอ้งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยีส่ิบห้า (25) 

คนหรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด  และต้องมีหุน้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด  จงึจะครบองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้   หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  การประชุมเป็น
อันระงับไป  ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่  และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)  วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ  36.   ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะใหผู้้อื่นเข้าประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
 

 การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ  ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ  และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากัด
ก าหนด  และอย่างน้อยให้มรีายการดังต่อไปนี ้
ก. จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

และมอบแก่ประธานกรรมการ  หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้  ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5  ขอ้บังคับที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท                                                                                                  

  หนา้ที่ 4 จาก จ านวน 4 หน้า 

ข้อ  37.   ในกรณีที่ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ  หรือพิจารณาเรื่องที ่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ  
และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา  ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่  วัน  และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป  และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่  วัน  เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ าเจ็ด 
(7) วันก่อนการประชุม  ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม
ด้วย 
 

ข้อ  38.   ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  หรือไม่อาจ 

ปฏิบัติหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ข้อ  39.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น 
 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมสี่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด  ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นมิได้  นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ       
 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ  ในท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แกบุ่คคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรบัโอนกิจการของบริษทัมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การท า  แก้ไข  หรือเลิกสัญญาเกีย่วกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจดัการธรุกิจของบริษทั  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 

ข้อ  40.   กิจการอันท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท าดังนี ้
 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทไดด้ าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

(5) แต่งตั้งผู้สอบบญัช ี

(6) กิจการอื่น ๆ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6  คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ 

 

 

หน้าที่ 1 จาก จ านวน 1 หน้า 

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ 

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
 

 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

 

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย  หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี   

 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นัยส าคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า  หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใด  ท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 
 

                   ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้ก าหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อก าหนดขั้นต่ าที่คณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนก าหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอ านาจความคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยส าคัญ  ตามรายละเอียดในข้อ  2, 4 ,5 และ 6 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 มาตรการและแนวปฏบิัติในการเข้ารว่มประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

หน้าที่ 1 จากจ านวน 1 หน้า 
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 ภายใต้สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
 

เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงขอความร่วมมือผู้จะเข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ท าความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ดังนี ้

1. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการให้ข้อมูล
เพื่อประเมินสุขภาพตนเองก่อนเข้าสถานที่ประชุม ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมและบุคคลใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบสอบถาม จะไม่สามารถเข้าบริเวณอาคารและสถานท่ีประชุมได้ทุกกรณี  

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยงดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม 

2.1 ในกรณีที่พบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ ได้แก่ มีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูก หายใจล าบาก หอบเหนื่อย หรือมีข้อบ่งช้ี
อื่นที่เข้าข่ายว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.2 เป็นผู้เดินทางพักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม รวมถึงเป็นผู้ที่เดินทางไปในสถานท่ีแออัดที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม 

3. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และงดการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ยกเว้นน าดื่ม ในระหว่างการประชุม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวม  ผู้ที่เข้าข่ายดังกล่าวควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยง หรื อ
กรรมการอิสระของบริษัท ส าหรับเข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ทางบริษัท ด าเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี (“การประชุม AGM”) ของบริษัท 

จดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาให้ความร่วมมือการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ท่ีนี ้
 

 

 

 


