


















































หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ข.)  หนา้   1  จากจาํนวน  7  หนา้ 

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

 

เขียนที�                                                                                      . 
                                                Written  at  
                                                                                                                                             . 

                            วนัที�                             เดือน                            พ.ศ.                       . 
                                            Date                      Month                               Year                             . 
 

(1)    ขา้พเจา้        สญัชาติ                                                                        . 
         I/We                                                                                                                    Nationality      
                                                                .                             

       อยูบ่า้นเลขที�                                                                                                                                                                            . 
         Address      
                                                                                                                                                                                                           . 

(�)   เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษัท  หอ้งเยน็โชตวิัฒนห์าดใหญ ่ จาํกัด  (มหาชน) ( “ บริษัท” )  
       Being a shareholder of  Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited ( “The  Company”) 
  
       โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม                                      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 ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบอาํนาจใหก้รรมการอสิระของบรษัิทได)้        
       Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.) 
    

1.    ชื�อ                                                     อายปีุ             อยูบ่า้นเลขที�                                                                                . 

         Name                                               Age               years, residing at                                                                       .   
 

     ถนน                                                  ตาํบล/แขวง                                            อาํเภอ/เขต                                           . 

                      Road                                               Tambol / Khwaeng                                Amphur / Knet                                    . 
 

  จงัหวดั                                                หรอื 
         Province                                             or 
   
 2.    นายพิชยั       ลิ �มรสเจรญิ       กรรมการอิสระ          อาย ุ 68      ปี               หรอื 

                Mr.Pichai      Limroscharoen               Director         Age    68    years        or 
  
                 อยูบ่า้นเลขที�    602  ถนนคลองเรยีน �    ตาํบลคอหงส ์ อาํเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา  90110 

                 Residing at     602   Klongrien 1 Rd ,   Hatyai , Songkhla.  90110  

  กรรมการอิสระ  :   ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที�แตกต่างจากรรมการท่านอื�นๆ  

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

 

3.    นายพิษณ ุ บญุนวล  กรรมการอิสระ  อาย ุ   ��    ปี               หรอื 

        Mr.pitsanu Bunnaul  Independent  Director Age    69    years          or 
 

        อยูบ่า้นเลขที�    12�/�  หมู ่�  ตาํบลวดัโบสถ ์ อาํเภอวดัโบสถ ์ จงัหวดัพิษณโุลก  ����� 

        Residing at    125/3   Moo 4 , Wat Bot , Pitsanulok.  65160 
กรรมการอิสระ   :   ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที�แตกต่างจากรรมการท่านอื�นๆ  

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

 

 

ปิดอากรแสตมป์ �� บาท 

Duty Stamp 20 Baht 



หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ข.)  หนา้   2  จากจาํนวน  7  หนา้ 

                       คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ครั�งที�  ��/����   ในวนัที�  ��  เมษายน  ����  เวลา  ��.�� น.  ณ บรษัิท หอ้งเย็นโชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที� �/� หมูท่ี� � ถนนสายเซยี ��  ตาํบลนาหมอ่ม อาํเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา   หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�นดว้ย 
 

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

Shareholders No.42/2021   to be held on  APRIL  27, 2021  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. 
 

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

วาระที�    �    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  ครั�งที�  41/2563  
Agenda   1   To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting No. 41/2020 
                     

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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�    �    พิจารณารับทราบการรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการของบรษัิทฯ ในรอบปีที�ผ่านมา  
Agenda   2   To acknowledge  the Board of Directors’  performance for the year 2020    
 

วาระที�    �    พิจารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น สาํหรับปี 
                  สิ�นสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม 2563 
Agenda   3   To consider and approve the company’s statements  of  financial position and statements of comprehensive  
                  income for the year ended  December 31 , 2020     
 

 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
 (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�    �    พิจารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี  2563  
Agenda   4    To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year  2020     
  

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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 
  
 
 
 
 

 



หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ข.)  หนา้   3  จากจาํนวน  7  หนา้ 

 
 
 
วาระที�    �    พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
Agenda   5    To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation     
   

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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: 

 

   การแตง่ตั�งกรรมการทั�งชดุ 
 To elect directors as a whole. 
 
                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

   การแตง่ตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 To elect each director individually.          
   

   5.1)    นายสวุฒัน ์ โรจนกิจ   5.1)    Mr.Suwat      Rochanakij              
                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

   5.2)    นายฮึ �ง เฉี�ยว จิ �น   5.2)   Mr. Hng Chiau Chin     

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

   5.3)    นางฮึ �ง เฉี�ยว ไน ้                5.2)   Mrs.Hng Cheow Nai      

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

   5.4)    นายเฉลิม  เหลา่เทพพิทกัษ ์  5.4)       Mr. Chaleam  Laotheppitak 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที�    �    พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี 2564 
Agenda   6   To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021       

 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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    พิจารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2564  
Agenda   7   To consider and approve the appointment of the company’s Auditor and fix the audit fee for the year 2021   
        

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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 



หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ข.)  หนา้   4  จากจาํนวน  7  หนา้ 

 
วาระที�    8    พิจารณาเรื�องอื�นๆ  (ถา้ม)ี  
Agenda   8   To consider other matters (if any)  
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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 

 

(�)    การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี �ใหถื้อวา่ การลงคะแนนเสยีงนั�นไม่

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. 

(�)    ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชมุมีการ

พิจารณาเลอืกลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร 

           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. 

                   กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�มีผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอื

มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

                   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. 

 

 

ลงชื�อ/Signed.............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

 

ลงชื�อ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

ลงชื�อ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

ลงชื�อ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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

 

 



หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ข.)  หนา้   5  จากจาํนวน  7  หนา้ 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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.    วาระเลอืกตั�งกรรมการสามารถเลอืกตั�งกรรมการทั�งชดุหรอืเลอืกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล 

 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. ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํ

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ข.)  หนา้   6  จากจาํนวน  7  หนา้ 

 
ใบประจาํต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ   บริษัท  หอ้งเยน็โชตวิัฒนห์าดใหญ่  จาํกดั  (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of   Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 
 

                   ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครั�งที�  ��/����   ในวนัที�  2�  เมษายน 256�  เวลา  ��.�� น. ณ บรษัิท หอ้งเย็นโชตวิฒัน์

หาดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) เลขที� �/� หมูท่ี� � ถนนสายเซยี ��  ตาํบลนาหมอ่ม อาํเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา  หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั 

เวลาและสถานที�อื�นดว้ย 

                   At the Annual General Meeting of Shareholders No.42/2021  to be held on  APRIL  27, 2021 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�                     เรื�อง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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�                     เรื�อง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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�                     เรื�อง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร  
(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 

 

 

 



หนงัสือมอบฉนัทะ(แบบ ข.)  หนา้   7  จากจาํนวน  7  หนา้ 

 

     วาระที�                   เรื�อง   เลอืกตั�งกรรมการ (ตอ่) 
         Agenda                Election of directors (Continued) 
 

 ชื�อกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ชื�อกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ชื�อกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ชื�อกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ชื�อกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 

 

 ชื�อกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 

                        เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  ❑   งดออกเสยีง / Abstain 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที�  � เอกสาร/หลกัฐานเพื�อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและแผนที�แสดงที�ประชุม 

  หนา้  1  จาก จาํนวน   1  หนา้ 

 

เอกสาร/หลกัฐานเพื�อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� ��/���� 

 

บุคคลธรรมดา 

�.  ผู้ถือสัญชาตไิทย 

    �.�  บตัรประจาํตวัประชาชน /บตัรขา้ราชการ /รัฐวสิาหกิจ 

    �.�  ในกรณีมอบฉนัทะ  สําเนา  บตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

�.  ผู้ถือหุ้นสัญชาตต่ิางด้าว 

     �.�  หนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ 

     �.�  ในกรณีมอบฉนัทะ  สําเนา หนงัสือเดินทางของผูม้อบฉนัทะ 
 

นิตบุิคคล 

�.  นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

     �.� หนงัสือรับรองบริษทัที�ออกใหไ้ม่เกิน �� วนั โดยกรมทะเบียนการคา้ 

     �.�  สําเนา บตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

�.  นิตบุิคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

     �.� หนงัสือรับรองบริษทั 

     �.� สําเนา หนงัสือเดินทางของกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

(สําเนาเอกสารจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง) 
 
 
 
 
 
 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที�  � 

  หนา้  1  จาก จาํนวน   4  หนา้ 

 

ชื�อ-ชื�อสกลุ   : นายสุวฒัน์  โรจนกิจ 

ประเภทกรรมการ   : กรรมการอิสระ   

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : รองประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

     บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ    : ��  ปี 

สญัชาติ    : ไทย 

วฒิุการศึกษา   : ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ถือหุน้ในบริษทัฯ   : ไม่มี 

ไดรั้บการแต่งตั�ง   : 30/04/2553 

ไดรั้บการแต่งตั�งล่าสุด  : 27/04/2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� ��/���� 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  : 11  ปี 

ประวติัการทาํงาน   

2562 ถึง ปัจจุบนั  : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2553 ถึง ปัจจุบนั  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัฯ : ประชุมคณะกรรมการบริษทั          5/6   ครั� ง 

    : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    �/�    ครั� ง 

    : ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  1/1 ครั� ง 

ผลงานในตาํแหน่งกรรมการ                 : -      ร่วมกําหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณา

 กิจการการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ   เพื�อให้บริษทัฯมีความมั�นคง  และมีการ

 เจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

 -       กาํกับดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  

วตัถุประสงค ์ และแผนงบประมาณที�ไดร่้วมกาํหนด 

 -        ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั  และ

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 -        ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั�น รวมทั� งนํา

ประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจในเรื� องที�สําคญั  

ตลอดจนพยายามแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

มีส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั 

ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

ประวติัการกระทาํความผิดตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  

 

หมายเหตุ   กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรอง  การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ครั� งที� �/����  เมื�อวันที�  ��/�/����  และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั� งที� �/����  เมื�อ

วันที� ��/�/����  คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจาก

หลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที�ผ่านมา 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที�  �  พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที�  � 

  หนา้  2  จาก จาํนวน   4  หนา้ 

 

 

ชื�อ-ชื�อสกลุ   : Mrs.H’ng  Cheow  Nai    

ประเภทกรรมการ   : กรรมการบริษทั 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการ 

บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ    : ��  ปี 

สญัชาติ    : มาเลเซีย 

วฒิุการศึกษา   : COMMERCE UNION HIGE SCHOOL , MALAYSIA. 

ถือหุน้ในบริษทัฯ   : ไม่มี 

ไดรั้บการแต่งตั�ง   : 27/04/2555 

ไดรั้บการแต่งตั�งล่าสุด  : 22/04/2562 ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� ��/���� 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  : �  ปี 

ประวติัการทาํงาน 

2555 ถีง ปัจจุบนั  : กรรมการ  บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

การเขา้ร่วมประชุม   :              ประชุมคณะกรรมการบริษทั     �/�    ครั� ง 

 (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย   เนื�องจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)    ซึ�งกรรมการตระหนักถึงความสาํคัญของการประชุม    

จึงได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference อย่างสมํ�าเสมอ) 

ผลงานในตาํแหน่งกรรมการ                 : -      ร่วมกําหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณา

 กิจการการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ   เพื�อให้บริษทัฯมีความมั�นคง  และมีการ

 เจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

 -       กาํกับดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  

วตัถุประสงค ์ และแผนงบประมาณที�ไดร่้วมกาํหนด 

 -        ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั  และ

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 -        ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั�น รวมทั� งนํา

ประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจในเรื� องที�สําคญั  

ตลอดจนพยายามแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

มีส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั 

 

ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

ประวติัการกระทาํความผิดตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  

     

หมายเหตุ   กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรอง  การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ครั� งที� �/����  เมื�อวันที�  ��/�/����  และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั� งที� �/����  เมื�อ

วันที� ��/�/����  คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจาก

หลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที�ผ่านมา 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที�  �  พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที�  � 

  หนา้  3  จาก จาํนวน   4  หนา้ 

 

ชื�อ-ชื�อสกลุ   : Mr.H’ng   Chiau  Chin   

ประเภทกรรมการ   : กรรมการบริษทั    

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการ 

บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

อาย ุ    : ��  ปี 

สญัชาติ    : มาเลเซีย 

วฒิุการศึกษา   : Bachelor of  Marketing  Business  

Royal Melbourne Institute of Technology University , Australian. 

ถือหุน้ในบริษทัฯ   : ไม่มี 

ไดรั้บการแต่งตั�ง   : 14/08/2558 

ไดรั้บการแต่งตั�งล่าสุด  : 27/04/2561  ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั� งที� ��/���� 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  : �  ปี 

ประวติัการทาํงาน 

2558 ถีง ปัจจุบนั  : กรรมการ  บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

2542 ถึง ปัจจุบนั   กรรมการผูจ้ดัการ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.  

     รัฐซาบาห์  ประเทศมาเลเซีย  

การเขา้ร่วมประชุม   :              ประชุมคณะกรรมการบริษทั     �/�    ครั� ง 

 (ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในประเทศไทย   เนื�องจากสถานการ์ณการแพร่ระบาดของ

โรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19)    ซึ�งกรรมการตระหนักถึงความสาํคัญของการประชุม    

จึงได้ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference อย่างสมํ�าเสมอ) 

ผลงานในตาํแหน่งกรรมการ                 : -      ร่วมกําหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณา

 กิจการการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ   เพื�อให้บริษทัฯมีความมั�นคง  และมีการ

 เจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

 -       กาํกับดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  

วตัถุประสงค ์ และแผนงบประมาณที�ไดร่้วมกาํหนด 

 -        ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั  และ

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 -        ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั�น รวมทั� งนํา

ประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจในเรื� องที�สําคญั  

ตลอดจนพยายามแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

มีส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั 

ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

ประวติัการกระทาํความผิดตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  
     

หมายเหตุ   กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรอง  การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ครั� งที� �/����  เมื�อวันที�  ��/�/����  และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั� งที� �/����  เมื�อ

วันที� ��/�/����  คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจาก

หลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที�ผ่านมา 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที�  �  พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที�  � 

  หนา้  4  จาก จาํนวน   4  หนา้ 

 

 

ชื�อ-ชื�อสกลุ   : นายเฉลิม    เหล่าเทพพิทกัษ ์    

ประเภทกรรมการ   : กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อ 

ตาํแหน่งปัจจุบนั   : กรรมการ     

บริษทั หอ้งเยน็โชติวฒันห์าดใหญ่ จาํกดั (มหาชน) 

     บริษทั เทพพิทกัษซี์ฟดูส์ จาํกดั 

อาย ุ    : ��  ปี 

สญัชาติ    : ไทย 

วฒิุการศึกษา   : . 

ถือหุน้ในบริษทัฯ   : จาํนวน  ���,���  หุน้  คิดเป็น  �.��%  ของหุน้ที�มีสิทธิออกเสียง 

ไดรั้บการแต่งตั�ง   : 28/04/2559 

ไดรั้บการแต่งตั�งครั� งล่าสุด  : ��/��/����  ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั� งที� ��/���� 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ  : 5  ปี 

ประวติัการทาํงาน   :    

2559     ถึง    ปัจจุบนั  : รองกรรมการผูจ้ดัการส่วนการขาย 

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการบริษทัฯ : 6/6 ครั� ง 

ผลงานในตาํแหน่งกรรมการ                 : -      ร่วมกําหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ์  และพิจารณา

 กิจการการดาํเนินงานธุรกิจของบริษทัฯ   เพื�อให้บริษทัฯมีความมั�นคง  และมีการ

 เจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�อง 

 -       กาํกับดูแลและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  

วตัถุประสงค ์ และแผนงบประมาณที�ไดร่้วมกาํหนด 

 -        ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทั  และ

ส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดี 

 -        ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ด้วยความมุ่งมั�น รวมทั� งนํา

ประสบการณ์มาร่วมวินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตดัสินใจในเรื� องที�สําคญั  

ตลอดจนพยายามแกไ้ขสถานการณ์หรือปัญหาต่างๆ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู ้

มีส่วนไดเ้สียเป็นสาํคญั 

 

ตาํแหน่งในกิจการอื�นที�อาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ  : ไม่มีการดาํรงตาํแหน่ง 

ประวติัการกระทาํความผิดตามกฎหมายยอ้นหลงัในระยะเวลา  10  ปี   : ไม่มี  

     

 

หมายเหตุ   กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  ได้ผ่านกระบวนการกลั�นกรอง  การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง  จากการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ครั� งที� �/����  เมื�อวันที�  ��/�/����  และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั� งที� �/����  เมื�อ

วันที� ��/�/����  คณะกรรมการบริษัทฯได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม  ประสบการณ์และความเชี�ยวชาญจาก

หลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที�ผ่านมา 

 

เอกสารประกอบการพจิารณาในวาระที�  �  พจิารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที�  �  ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                  

  หนา้  1  จากจาํนวน   4  หนา้ 

หมวด  � 

กรรมการและอาํนาจกรรมการ 
 

ขอ้  14. บริษทัมีคณะกรรมการคณะหนึ� ง  ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งน้อยห้า (�) คน  โดยให้ที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผู ้

พิจารณา  เลือกตั�ง  และให้คณะกรรมการเลือกตั�งกรรมการดว้ยกนัเป็นประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธาน

กรรมการ  กรรมการผูจ้ดัการ  และตาํแหน่งอื�นตามที�เห็นเหมาะสมดว้ยก็ได ้ และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ� ง ของ

จาํนวนกรรมการทั�งหมดมีถิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร 
 

ขอ้  15. ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั�งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี�  

1) ผูถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสีย 

2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที�มีอยูท่ ั�งหมดตาม (�)  เลือกตั�งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3) บุคคลซึ�งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดรั้บการเลือกตั�งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จาํนวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั� งนั�น  ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชี�ขาด 
 

ขอ้  16. บาํเหน็จกรรมการ  และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ที�ประชุมผูถื้อหุน้จะกาํหนด 
 

ขอ้  17. ผูเ้ป็นกรรมการของบริษทั  ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 

ขอ้  18.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั� ง  กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหนึ�งในสาม (�/�) โดยอตัรา  

ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (�/�) 

 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก  และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั�น  ให้จบัสลากวา่ผูใ้ดจะออก  

ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป  ใหก้รรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

 กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งไปนั�นอาจจะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้
 

ขอ้  19. นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการอาจพน้ตาํแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบติั  หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 

(4) ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อก 

(5) ศาลมีคาํสั�งใหอ้อก    
 

ขอ้  20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่ง  ใหย้ื�นใบลาออกต่อบริษทั  การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถึงบริษทั 

 กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�งจะแจง้ลาออกของตน ใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้
 

ขอ้  21. ในกรณีที�ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ�งมี

คุณสมบติั  และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั  เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

 บุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว  จะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที�ตน

แทน 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที�  �  ข้อบังคับที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                  

  หนา้  2  จากจาํนวน   4  หนา้ 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ� ง  ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยงั

เหลืออยู ่
 

ขอ้  22. ที�ประชุมผูถื้อหุ้น  อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สามในสี�  (�/�) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่กึ� ง

หนึ�งของจาํนวนหุน้ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ขอ้  23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ให้ประธานกรรมการ  หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมาย  จดัส่งหนงัสือนัดประชุมไปยงั

กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (�) วนัก่อนวนัประชุม  เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นรีบด่วน  เพื�อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของ

บริษทั  จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอื�น และกาํหนดวนันดัประชุมเร็วกวา่นั�นก็ได ้

 ในกรณีที�กรรมการตั�งแต่สองคนขึ�นไปร้องขอใหมี้การเรียกประชุมคณะกรรมการ  ใหป้ระธานกรรมการกาํหนดวนันดั

ประชุมภายในสิบสี� (��) วนันบัแต่วนัที�ไดรั้บการร้อยขอเช่นวา่นั�น 
 

ขอ้  24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ  จะตอ้งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนกรรมการ

ทั�งหมด 

 ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าที�ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ให้กรรมการซึ� ง

มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ�งขึ�นเป็นประธานในที�ประชุม 
 

ขอ้  25. คณะกรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบจดัการกิจการทั�งหลายทั�งปวงของบริษทั  และมีอาํนาจหนา้ที�ดาํเนินการภายในขอบเขต

กฎหมาย  วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั  และตามมติของที�ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้น  และมีอาํนาจกระทาํการใดๆ  

ตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือบริคณห์สนธิ  หรือที�เกี�ยวขอ้งกบัการดงักล่าวนั�น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุ้คคลหนึ�งหรือหลายคน  ปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการก็ได ้

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผูกพนับริษทั  คือ  กรรมการสองคนลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของ

บริษทั  และใหค้ณะกรรมการหรือที�ประชุมผูถื้อหุน้กาํหนดรายชื�อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื�อผกูพนับริษทัได ้
 

ขอ้  26.  มติทั�งปวงของที�ประชุมคณะกรรมการ  ใหต้ดัสินดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการที�มาประชุม 

 กรรมการคนหนึ� งมีเสียงหนึ� งเสียงในการลงคะแนน  เวน้แต่กรรมการซึ� งมีส่วนไดเ้สียในเรื�องใดไม่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื�องนั�น 

 ในกรณีที�คะแนนเสียงเท่ากนั  ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึ�นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี�ขาด 
 

ขอ้  27.   กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้  หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาที�บริษทัทาํขึ�นไม่วา่โดยตรง  หรือโดยออ้ม  

หรือถือหุน้ หุน้กู ้เพิ�มขึ�นหรือลดลงในบริษทั  หรือบริษทัในเครือ 
 

ขอ้  28. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งประชุมอยา่งนอ้ยสาม (�) เดือนต่อครั� ง 
 

ขอ้  29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั  หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชนหรือบริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่

จะทาํเพื�อประโยชน์ตน  หรือประโยชน์ผูอื้�น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนที�จะมีมติแต่งตั�ง 
 

ขอ้  30. การประชุมคณะกรรมการของบริษทั  ให้จดัขึ�น ณ ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทัหรือจงัหวดัใกลเ้คียง  

หรือ ณ ที�อื�นใดตามที�ประธานกรรมการ  หรือผูซึ้� งไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาํหนด 
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ขอ้  31.   ภายใตบ้งัคบักฎหมายบริษทัมหาชนจาํกดั  คณะกรรมการมีอาํนาจที�จะขาย  หรือจาํนองอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ  ของ

บริษทัหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพยใ์ดๆ  ของบริษทักวา่สามปีขึ�นไป  หรือให้ หรืประนีประนอมยอมความหรือยื�นฟ้อง

ต่อศาล  หรือมอบขอ้พิพาทใด ๆ ใหอ้นุญาโตตุลาการ 

     

หมวด  � 

การประชุมผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้  32.   การประชุมใหญข่องบริษทัใหจ้ดัขึ�น  ณ  ทอ้งที�อนัเป็นที�ตั�งสาํนกังานใหญ่ของบริษทั  หรือจงัหวดัใกลเ้คียง  หรือ ณ  ที�

อื�นใดตามที�คณะกรรมการจะกาํหนด 
 

ขอ้  33.   ใหมี้การประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั� ง  การประชุมเช่นวา่นี� ใหเ้รียกวา่  “ประชุมสามญั”  การประชุม

สามญัดงักล่าวใหก้ระทาํภายในสี� (4) เดือนภายหลงัการสิ�นสุดรอบปีทางการบญัชีของบริษทั  การประชุม  ผูถื้อหุน้

คราวอื�น ๆ ใหเ้รียกวา่ “ประชุมวสิามญั” 
 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่เห็นสมควร  หรือเมื�อผูถื้อหุ้นซึ� งมีหุ้นนับรวมกนัไม่น้อยกว่า

หนึ� งในห้า (1/5)  ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั� งหมด  หรือจาํนวนผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน  ซึ� งมีหุ้น

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด  เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือในฉบบัเดียวกนั ร้อง

ขอใหค้ณะกรรมการประชุมวสิามญัก็ไดโ้ดยในหนงัสือร้องขอนั�นจะตอ้งระบุวา่ใหเ้รียกประชุมเพื�อการใดไวใ้หช้ดัเจน  

คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมภายในหนึ�ง (1) เดือนนบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

ขอ้  34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั�น  ให้คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือนดัประชุมระบุ  สถานที�  วนั  เวลา  ระเบียบ

วาระการประชุม  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม  พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนวา่เป็นเรื�องที�

เสนอเพื�อทราบ  เพื�ออนุมติั  หรือเพื�อพิจารณา  พร้อมทั�งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว  และจดัส่งให้ผู ้

ถือหุน้และนายทะเบียนทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม 
 

 อนึ�ง  คาํบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นั�นใหโ้ฆษณาในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนัสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่

สาม (3) วนั 
 

ขอ้  35.   การประชุมผูถื้อหุน้  ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ ยี�สิบหา้ (25) 

คนหรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของ

จาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด  จึงจะครบองคป์ระชุม 
 

 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นครั� งใด  เมื�อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหนึ� งชั�วโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึ� งมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไว ้  หากวา่การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ  การ

ประชุมเป็นอนัระงบัไป  ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั�นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่  

และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7)  วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั� งหลังนี� ไม่

จาํเป็นตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้  36.   ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้
 

 การมอบฉนัทะจะตอ้งทาํเป็นหนงัสือ  ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ  และทาํตามแบบที�นายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดั

กาํหนด  และอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปนี�  

ก. จาํนวนหุน้ซึ�งผูม้อบฉนัทะนั�นถืออยู ่
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ข. ชื�อผูรั้บมอบฉนัทะ 

ค. ครั� งที�ของการประชุมที�มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

และมอบแก่ประธานกรรมการ  หรือบุคคลซึ�งประธานกรรมการกาํหนดไว ้ ก่อนผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุม 

 
 

ขอ้  37.   ในกรณีที�ที�ประชุมพิจารณาเรื�องตามระเบียบวาระที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ  หรือพิจารณาเรื�องที� 

ผูถื้อหุ้นซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในสาม (1/3)  ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมดเสนอในที�ประชุมไม่

เสร็จ  และจาํเป็นตอ้งเลื�อนการพิจารณา  ให้ที�ประชุมกาํหนดสถานที�  วนั  และเวลาที�จะประชุมครั� งต่อไป  และให้

คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที�  วนั  เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด 

(7) วนัก่อนการประชุม  ทั� งนี� ให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั ก่อนวนั

ประชุมดว้ย 
 

ขอ้  38.   ประธานกรรมการเป็นประธานที�ประชุมผูถื้อหุน้  ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที�ประชุม  หรือไม่อาจ 

ปฏิบติัหน้าที�ได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
 

ขอ้  39.  ในการประชุมผูถื้อหุน้  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 
 

ในกรณีที�ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องอนัใด  ผูถื้อหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนั�นมไิด้  นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั�งกรรมการ       
 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมติักิจการใด ๆ  ในที�ประชุมใหญ่จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี� จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญัใหแ้ก่บุคคลอื�น 

ข. การซื�อหรือรับโอนกิจการของบริษทัมหาชนอื�นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

ค. การทาํ  แกไ้ข  หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั�งหมดหรือบางส่วนที�สาํคญั การมอบหมาย

ใหบุ้คคลอื�นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั  หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื�นโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุน

กนั 
 

ขอ้  40.   กิจการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพึงกระทาํดงันี�  
 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี�ยวกบักิจการที�ทางบริษทัไดด้าํเนินการไปในระยะรอบปีที�ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกาํไร 

(4) เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5) แต่งตั�งผูส้อบบญัชี 

(6) กิจการอื�น ๆ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วยลาํดับที� �  คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ 

หนา้ที�  1  จากจาํนวน  1  หนา้ 

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอสิระ 

ของ บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่  จํากดั (มหาชน) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุ้นที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยใหน้บัรวมหุน้ที�ถือโดยผูที้�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั�น ๆ ดว้ย 
 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษัท บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือของผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี   
 

3. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี�นอ้ง 

และบุตร รวมทั�งคู่สมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื�น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที�จะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  บริษทัยอ่ย และบริษทัร่วม 
 

4. ไม่เป็นบุคคลที�มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  

ในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทั�งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นที�มีนัย  หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของผูที้�มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย   บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั  เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี   
 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  และไม่

เป็นผูถื้อหุ้นที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกัสอบบญัชี ซึ� งมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ� งรวมถึงการให้บริการเป็นที�ปรึกษากฎหมายหรือที�ปรึกษาทางการเงิน  ซึ� ง

ไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที�มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั�นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 
 

7. ไม่เป็นกรรมการที�ไดรั้บการแต่งตั�งขึ�นเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซึ�งเป็นผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  
 

8. ไม่ประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที�

มีนยัสาํคญัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที�มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที�ปรึกษาที�รับเงินเดือนประจาํ  หรือถือ

หุน้เกินร้อยละหนึ�งของจาํนวนหุน้ที�มีสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัอื�น  ซึ� งประกอบกิจการที�มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนัที�มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 
 

9. ไม่มีลกัษณะอื�นใด  ที�ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 

                   ทั�งนี�  คุณสมบติัและนิยามของกรรมการอิสระของบริษทัไดก้าํหนดไว ้มีความเขม้งวดกวา่ขอ้กาํหนดขั�นตํ�าที�คณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนกาํหนด เช่น การมีส่วนเกี�ยวขอ้งในนิติบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ซึ�งรวมถึงการมีอาํนาจความคุมหรือมีส่วนไดเ้สียอื�นใดไม่

วา่ทางตรงหรือทางออ้มอยา่งมีนยัสาํคญั  ตามรายละเอียดในขอ้  �, � , � และ � 

 

 



สิ�งที�ส่งมาดว้ยลาํดบัที� � มาตรการป้องกนัควบคมุการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา ���� (CODIV-19) 

มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ����(COVID-19) 

สาํหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ครั�งที� ��/���� 

บริษัท ห้องเยน็โชตวิัฒนห์าดใหญ่ จาํกัด (มหาชน) 
 

แนวทางปฏิบัติตนสําหรับผู้เข้าร่วมประชุม  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ���� 

(COVID-19) 

ดว้ยความหว่งใยตอ่สขุภาพของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่น  และเพื�อลดความเสี�ยงการแพรร่ะบาดของไวรสั

โคโรนา ����(COVID-19) ใหม้ากที�สดุ  บริษัทฯจึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบตัิสาํหรบัในการเขา้รว่มประชมุ  

ดงันี � 

1. บรษิัทฯขอสงวนสิทธิ�ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที�มีความเสี�ยงดังต่อไปนี�เข้าร่วมประชุม 

1.1 ผู้ถือหุ้นที�เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ  หรือใกล้ชิดกับคนที�เดินทางไปหรือ

กลบัมาจากตา่งประเทศ  โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี�ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

และ WHO หลงัวนัที�  ��  เมษายน  ���� 

1.2 ผูถื้อหุน้ที�มีไขห้รือมีอาการเกี�ยวกบัทางเดนิหายใจ      ทั�งนี �เพื�อความปลอดภยัของสว่นรวม  

ผูถื้อหุน้ที�เขา้ข่ายดงักล่าว  ควรมอบฉันทะใหผู้อื้�นที�ไม่มีความเสี�ยง  หรือกรรมการอิสระ

ของบรษิัทฯ  เขา้รว่มประชมุแทนตามวิธีซึ�งแสดงไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

2. บริษัทฯจัดตั�งจุดคดักรองตามแนวปฏิบตัิของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที�จัดประชุม  

ทั�งนี �  ในกรณีที�ตรวจพบผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที�มีความเสี�ยงดงัตอ่ไปนี � 

2.1 มีไขส้งูกวา่  ��.� � หรือมีอาการเกี�ยวกบัทางเดนิหายใจ   

2.2 มีการเดนิทางไปหรือกลบัจากตา่งประเทศนอ้ยกวา่ �� วนั 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�  ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที�มี

ความเสี�ยงดังกล่าวเข้าอาคารที�จัดการประชุม  (โดยผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง

สามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบรษิัทฯเขา้ประชมุแทนได)้ 

3. บริษัทฯขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมเตรียมหนา้การอนามยัและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที�เข้า

ประชมุ 

4. ดว้ยความห่วงใยตอ่สขุภาพของท่านผูถื้อหุน้  บริษัทฯขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ถึงแมจ้ะไม่ใช่ผูที้�

อยูใ่นกลุม่เสี�ยง  ควรมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯเขา้ประชมุแทน 

ทั�งนี �ทางบริษัทฯดาํเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี  (“การประชุมAGM”) 

ของบรษิัทจดทะเบียน  ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื �อไวรสัโคโรนา (COVID-19)  ตามแนวทาง

ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 


