ที KST 044/20
วันที 24 มิถนุ ายน 2563
เรือง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41/2563

เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 40/2562
2. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
3. เอกสาร/หลักฐานเพือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
และแผนทีแสดงสถานทีประชุม
4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที 5
5. ข้อบังคับเกียวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ
6. คุณสมบัตแิ ละนิยามกรรมการอิสระ
7. มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41/2563
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ด้วยคณะกรรมการบริษัท ห้องเย็นโชติ วฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) ได้มีมติใ ห้เรียกประชุม
สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครังที 41/2563 ในวัน ที 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุ ม บริ ษั ท ห้องเย็ น
โชติวัฒน์ห าดใหญ่ จํากัด (มหาชน) เลขที 4/2 หมู่ที 3 ถนนสายเอเซี ย 43 ตํา บลนาหม่อม อําเภอนาหม่อ ม
จังหวัดสงขลา เพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที 40/2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษั ท ฯ ได้จัด ทํา รายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ้น ครังที 40/2562 ซึ งประชุ ม เมื อ
วันที 22 เมษายน 2562 และได้จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาทีกฎหมายกําหนด รวมทังได้เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริ ษัท ฯ
(รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1)

หน้าที 1 จากจํานวน 10 หน้า

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครังที 40/2562
ซึงได้จัดประชุมขึนเมือวัน ที 22 เมษายน 2562 โดยรายงานดังกล่าวได้มี การบันทึก รายงาน
ไว้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯดังกล่าวบนเว็บไซด์ของ
บริษัทฯ (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ
(สิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1)

วาระที 2 พิจารณารั บ ทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการของบริษั ทในรอบปี
ทีผ่านมา
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื อให้เป็ น ไปตามข้อบังคับของบริ ษัท หมวด 4 ข้อ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวม
ข้อมูลเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อมูลทีสําคัญสําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯในรอบระยะเวลา 3 ปี สรุปสาระสําคัญ ไว้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
รายการ

2562

งบการเงินรวม
2561

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2560

(ปรับปรุ งใหม่)

รายได้จากการขาย
รายได้จากการ
ให้บริการ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริการ
กําไร(ขาดทุน)ขันต้น
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ส่วนที
เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษทั ต่อหุน้ (บาท)

(ปรับปรุ งใหม่)

2,474.79

3,147.40

3,437.31

2,276.07

1,857.49

1,991.92

32.04

24.65

10.03

32.04

24.65

10.03

(2,509.98)
(26.64)
(29.80)
(180.68)

(3,011.91)
(20.50)
139.64
(62.91)

(3,316.40)
(7.54)
123.41
12.81

(2,305.95)
(26.64)
(24.49)
(153.04)

(1,760.05)
(20.50)
101.59
17.38

(1,930.79)
(7.54)
63.62
17.00

(24.09)

(8.38)

1.71

(20.41)

2.32

2.27

หน้าที 2 จากจํานวน 10 หน้า

จากตารางข้อมูลดังกล่าว ปัจจัยสําคัญทีส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงาน สรุปสาระสําคัญ คือ
1. ผลการดําเนินงานของ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) มีผลขาดทุนสุทธิ
153 ล้า นบาท ปั จจั ย จากการแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาทอย่ า งต่ อ เนื องตั งแต่ ต ้น ปี 2562
ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการส่งออกของบริษัทฯ ประกอบกับราคาวัตถุดิบทีขาดแคลน
ส่งผลให้มีการปรับราคาสูงขึน ทําให้ฝ่ายจัดการเห็นว่าการหยุดการผลิตทีโรงงานสาขาระนอง
จะส่ง ผลให้บ ริ ษั ท ฯ สามารถลดต้น ทุ น และสามารถบริห ารต้น ทุน ที เกี ยวข้อ งได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน การหยุดผลิตทีโรงงานระนองทําให้บริษัทฯต้องบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าที ดิน อาคารและอุปกรณ์ จํานวน 13.50 ล้านบาท และบันทึกประมาณการหนีสิน
สําหรับผลประโยชน์พนักงานในงบกําไรขาดทุนเพิมขึนจํานวน 18.07 ล้านบาท
2. ผลการดํา เนิ น งานของบริ ษัท และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ผ ลขาดทุ น สุท ธิ 181 ล้า นบาท ซึ งได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัย ภายนอกหลายด้านทังด้านค่าเงินบาททีแข็ งค่าขึนมาก ราคาวัตถุ ดิบ
ทีมาจากทะเลทีเป็ นผลกระทบมาจากสหภาพยุโรปยังคงสถานะใบเหลืองให้กับประเทศไทย
จากปั ญหาการทําประมงผิด กฎหมาย (IUU Fishing) ซึงส่งผลในทางลบต่อราคาวัตถุ ดิบ
ทีมาจากทะเลของผูป้ ระกอบการในประเทศอยู่อย่างต่อเนือง ในขณะทียังกําหนดราคาขาย
เดิมไว้เพือการรักษาส่วนแบ่งตลาด ส่วนปั จจัยภายในบริษัท ฝ่ ายบริหารได้มีการปรับเปลียน
โครงสร้างองค์กรเพือลดต้นทุน ทําให้มคี ่าใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย
แรงงาน นอกจากนีคณะกรรมการบริษัท มีมติให้หยุดการผลิตสินค้าทีโรงงานของบริษัทใน
จังหวัดระนองและย้ายการผลิตมาโรงงานในจังหวัดสงขลา เพือทําให้การบริหารจัดการและ
การบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึน นําไปสู่การสร้างโอกาสในการแข่งขันในด้านราคา
ขายกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน

หน้าที 3 จากจํานวน 10 หน้า

วาระที 3 พิจารณาอนุ มั ติง บแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุน และกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการจัดทํางบการเงิน ณ วันสินสุดรอบปี ของบริษัทฯ เสนอต่อที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบการเงินสําหรับปี สินสุด
วันที 31 ธันวาคม 2562 ทีเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2562 และสรุ ปข้อมูลทางการเงิ นได้
ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับ อนุญ าตแล้ว
รายละเอียดปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2562
ความเห็ น คณะกรรมการ : นําเสนอให้ที ประชุ มสามัญ ผู้ถื อ หุ้น เห็น สมควรอนุมัติแ ละรับ รอง
งบการเงิ นสําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญ ชี
รับ อนุ ญ าต และได้ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอี ย ดของ
งบการเงินได้จดั ทําไว้ในรายงานประจําปี 2562

รายการ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
หนีสิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีสินต่อ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

งบการเงินรวม
2562
2561
2560

(หน่วย:ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2560

(ปรับปรุ งใหม่)

(ปรับปรุ งใหม่)

1,381.33
425.85
955.48
0.45

1,991.06 2,052.59
857.31
845.13
1,133.75 1,207.45
0.76
0.70

1,175.32
407.68
767.65
0.53

1,291.05
380.55
910.50
0.42

1,149.11
247.77
901.35
0.27

วาระที 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
บริ ษัทฯ มี นโยบายจ่ ายเงินปั นผลในอัตราร้อ ยละ 60 ของกําไรสุท ธิ ข องงบการเงิ น รวม
ภายหลังชําระภาษี และตังสํารองตามกฎหมายแล้ว ทังนีต้องขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริษัท
และบริษัทย่อยฯในแต่ละปี และขึนอยู่กบั มติของทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลักสําคัญ

หน้าที 4 จากจํานวน 10 หน้า

ความเห็ น คณะกรรมการ : สําหรับผลการดํา เนิ น งานของบริ ษั ท ฯรอบระยะเวลาบัญชี สิ นสุด
ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2562 บริษัท ฯมีผ ลการดําเนิ นงานขาดทุ น สุท ธิ ส าํ หรับงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จ การจํานวน 153.04 ล้า นบาท และสําหรับ งบการเงิ น รวมมีข าดทุ น สุท ธิ จํา นวน 180.68
ล้านบาท จากปั จจัยสําคัญที ได้นาํ เสนอไว้ในวาระที 2 คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ทีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2562
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลใน 3 ปี ทีผ่านมา

รายละเอียด
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
ตามงบการเงินรวม (บาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )

ผลการดําเนินงาน
ปี 2561
ปี 2560

ปี 2562
(ปี ทีเสนอ)

ปี 2559

(ปรับปรุ งใหม่)

(180,681,358.-) (62,905,199.-) 12,807,437.-

125,182,090.-

7,500,000

7,500,000

7,500,000

7,500,000

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้ )

งดจ่าย

งดจ่าย

1.-

16.-

รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิน (บาท)

-

-

7,500,000.-

120,000,000.-

อัตราการจ่ายเงินปั นผล(%)

-

-

58.56

95.86

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริษัทฯหมวด 3 ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดยอัตราและให้กรรมการ
ทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ซึงคณะกรรมการของบริษัทมีทังหมด 12 ท่าน
มีกรรมการทีต้องออกตามวาระรวม 4 ท่าน ตามรายนามกรรมการทีออกตามวาระในปี นีได้แก่
1. นางสาวเจริญพร
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
ตําแหน่ง
กรรมการ
2. ดร.สุรพล
อารียก์ ลุ
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
3. นายชัยวัชร์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
ตําแหน่ง
รักษาการกรรมการผูจ้ ัดการ
4. นายปรีชา
สันติธรรมารักษ์
ตําแหน่ง
กรรมการอิสระ
สําหรับกรรมการที ออกตามวาระในครังนี มี ก รรมการ 1 ท่าน คือ นายปรีช า สันติ ธรรมารัก ษ์
กรรมการอิสระ มีความประสงค์ไม่ขอรับตําแหน่ง
หน้าที 5 จากจํานวน 10 หน้า

บริ ษั ท ฯได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น เสนอชื อบุค คลที เห็ น ว่ า มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมและ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื อรับ การพิจ ารณาเลือกตังเป็ น กรรมการตามหลัก เกณฑ์ที ได้เปิ ด เผย
ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษัท ฯ แต่ไม่มีผูถ้ ือหุ้น เสนอรายชื อเข้ามายัง บริษัท ฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนซึ งไม่ ร วมกรรมการที มี ส่ ว นได้เ สี ย จึ ง ได้พิ จ ารณาถึ ง คุณ สมบั ติ
และความเหมาะสมกับ การประกอบธุร กิ จ ของบริ ษัท ฯ ตามกระบวนการสรรหาอย่ างครบถ้ว น
รวมถึ ง ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านโดยตนเองของกรรมการที ได้ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที ในวาระ
ที ผ่ า นมาเห็ น ควรเสนอให้เ ลื อ กตั งกรรมการ 3 คน คื อ นางสาวเจริ ญ พร โชติ วั ฒ นะพั น ธุ ์
ดร.สุรพล อารียก์ ุล และ นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท
อีก วาระหนึงและเห็ นควรเสนอให้เลือกบุคคลใหม่เป็ นกรรมการอิส ระของบริษัท แทนกรรมการ
ที ออกตามวาระ 1 ท่า น คือ นายพิ ชัย ลิ มรสเจริญ ทังนี ประวัติแ ละข้อ มูล กรรมการที เสนอ
ให้เลือกตังครังนี คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฎตามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดับที )
ความเห็ น คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาถึง ความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ที จะเป็ น ประโยชน์ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ฯ จึง เสนอให้เลื อกกรรมการ
ทัง 3 ท่า น กลับ เข้า ดํารงตํา แหน่ งกรรมการบริษัท อี ก วาระหนึง และพิ จ ารณาเลือกบุค คลใหม่
คือ นายพิชัย ลิมรสเจริญ เข้าเป็ นกรรมการอิสระของบริษัทอีก 1 ท่าน รวม 4 ท่าน รายละเอียด
ประวัติและประสบการณ์ทาํ งานของกรรมการทัง 4 ท่าน (สามารถพิจารณาได้จากสิงทีส่งมา
ด้วยลําดับที 4)

วาระที 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนของกรรมการประจําปี
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ
รวมทังสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มบริษัทที ประกอบธุรกิ จผลิต
และส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งทีมีขนาดธุรกิจอยู่ในระดับเดียวกัน และได้มีการพิจารณาทบทวน
ทุกปี ซึงค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวด 3 กรรมการและอํานาจกรรมการ ในข้อ 16
กํา หนดว่ า “บํา เหน็ จ กรรมการ และค่ า ตอบแทนให้สุด แล้ว แต่ ที ประชุ ม ผู ้ถื อ หุ้น จะกํา หนด”
คณะกรรมการบริษั ทจึง ขอนํา เสนอให้ทีประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี พิจ ารณาให้มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนให้กบั คณะกรรมการบริษัทเช่นเดียวกับค่าตอบแทนปี 2562
หน้าที 6 จากจํานวน 10 หน้า

ข้อมูลค่าตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี รวมถึงปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2563
(ปี ทีเสนอ)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เบียประชุม/
ครัง/คนทีเข้า
ร่วมประชุม

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เบียประชุม/
ครัง/คนทีเข้า
ร่วมประชุม

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เบียประชุม/
ครัง/คนทีเข้า
ร่วมประชุม

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เบียประชุม/
ครัง/คนทีเข้า
ร่วมประชุม

.ค่าตอบแทน
กรรมการ
-ประธาน
กรรมการ
-รองประธาน

40,000
บาท/เดือน
ไม่มี

40,000
บาท/เดือน
ไม่มี

10,000
บาท
10,000
บาท
10,000
บาท

20,000
บาท/เดือน
ไม่มี

ไม่มี

15,000
บาท
10,000
บาท
10,000
บาท

20,000
บาท/เดือน
ไม่มี

-กรรมการอืน

15,000
บาท
10,000
บาท
10,000
บาท

10,000
บาท
10,000
บาท
10,000
บาท

ไม่มี

15,000
บาท

ไม่มี

15,000
บาท

50,000
บาท/ปี

ไม่มี

50,000
บาท/ปี

ไม่มี

ไม่มี

10,000
บาท

ไม่มี

10,000
บาท

40,000
บาท/คน/ปี

ไม่มี

40,000
บาท/คน/ปี

ไม่มี

ไม่มี

10,000
บาท

ไม่มี

10,000
บาท

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

รายละเอียด

2.ค่าตอบแทน
กรรมการ
ตรวจสอบ
-ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ
-กรรมการ
ตรวจสอบ
3.ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
-ประธาน
กรรมการฯ
-กรรมการ
4.ค่าตอบแทน
อืน ๆ

ไม่มี

5,000
บาท
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

5,000
บาท
ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ได้ผ่ านการพิ จารณาจากที ประชุ ม
คณะกรรมการบริษั ทครังที 1/2563 เมือวัน ที 27 กุมภาพัน ธ์ 2563 ซึงคณะกรรมการบริ ษั ท
มีความเห็น ว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมเมือได้มีการเที ยบเคีย งกับอุตสาหกรรมทีมี
การดําเนินงานใกล้เคียงกัน

หน้าที 7 จากจํานวน 10 หน้า

วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพือให้เป็ น ไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับ บริษัท
หมวด 4 ข้อ 40 ซึงกําหนดให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีประจําปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจ ารณาเสนอแต่งตังผู้ส อบบัญชี จาํ นวน 8 ราย และได้พิจารณากํา หนดค่า สอบ
บัญ ชี ส าํ หรับ ปี 2563 และได้เ สนอกรรมการเพื อพิ จ ารณาเสนอให้ที ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น แต่ ง ตั ง
นายอธิ พ งศ์ อธิ พ งศ์ส กุ ล หรื อ นายวิ ชั ย รุ จิ ต านนท์ หรื อ นายเสถี ย ร วงศ์ส นัน ท์ หรื อ
นางสาวกุล ธิ ด า ภาสุรกุล หรือ นายยุท ธพงษ์ เชื อเมื องพาน หรือ นางสาวพัชรี ศิริวงษ์ศิล ป์
หรือ นางสาว คนางค์นาถ กลินขจร แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด หรือผูส้ อบบัญชีท่านอืน
ภายในสํา นัก งานเดี ย วกัน ที ได้ร ับ ความเห็ น ชอบตามประกาศว่ า ด้ว ยการให้ค วามเห็ น ชอบ
ผู ้ส อบบัญ ชี เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษัท ฯประจําปี 2563 เนื องจากพิ จารณาแล้ว ว่าผู้สอบบั ญ ชี
ดังกล่าวมีคุณสมบัติตามทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด และมีผล
การปฏิ บัติงานเป็ นทีน่ าพอใจ โดยกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ สําหรับปี 2563
เป็ นจํานวนเงิน 2,286,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ : เสนอให้แต่งตังผูส้ อบบัญชีแห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด โดยมี
รายชือผูส้ อบบัญชีดงั นี
1. นายอธิพงศ์
อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที 3500
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯในช่วงปี 2551-2555 และ 2560-2562)
2. นายวิชยั
รุจิตานนท์
ทะเบียนเลขที 4054 หรือ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ ในช่วงปี 2556-2559)
3. นายเสถียร
วงศ์สนันท์
ทะเบียนเลขที 3495 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ)
4. นางสาวกุลธิดา
ภาสุรกุล
ทะเบียนเลขที 5946 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ)
5. นายยุทธพงษ์
เชือเมืองพาน ทะเบียนเลขที 9445 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ)
. นางสาวพัชรี
ศิริวงษ์ศิลป์
ทะเบียนเลขที 9037 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ)

หน้าที 8 จากจํานวน 10 หน้า

7. นางสาวคนางค์นาถ กลินขจร
ทะเบียนเลขที 11303 หรือ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัทฯ)
8. ผูส้ อบบัญชีท่านอืนภายในสํานักงานเดียวกันทีได้รบั ความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้
ความเห็นชอบผูส้ อบบัญชี
รายชือผูส้ อบบัญชี ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบ
บัญชีกบั บริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(หน่วย : บาท)
ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
รายละเอียด
บมจ.ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์
หาดใหญ่
บจก.เทพพิทกั ษ์ซฟี ดู ส์
(บริษัทย่อย)
รวมยอดทังสิน
ค่าบริการอืนๆ

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ค่าสอบ
บัญชี

ค่าใช้จ่าย
ทางตรง
อืนๆ

ค่าสอบ
บัญชี

ค่าใช้จ่าย
ทางตรง
อืนๆ

ค่าสอบ
บัญชี

ค่าใช้จ่าย
ทางตรง
อืนๆ

ค่าสอบ
บัญชี

ค่าใช้จ่าย
ทางตรง
อืนๆ

1,455,000

185,000

1,000,000

416,000

830,000

115,000

790,000

110,000

585,000

61,000

500,000

61,000

480,000

57,000

440,000

50,000

2,040,000

246,000

1,500,000

477,000

1,310,000

172,000

1,230,000

160,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าเบียเลียง ค่าเดินทาง ค่าทํางานล่วงเวลา และค่า
อุปกรณ์ต่างๆ เป็ น ต้น สําหรับการเดิน ทางมาตรวจสอบบัญชีทีบริษัทฯ ซึงค่าธรรมเนียมบริการ
ดั ง กล่ า วยั ง ไม่ ร วมถึ ง ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบทานหรื อ ตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษั ท ร่ ว ม
ในประเทศมาเลเซีย (ถ้ามี) และไม่รวมค่าใช้จ่ายในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ใหม่โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ซึงจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากนักคณิตศาสตร์ประกันภัย)
รายชือของผู้ส อบบัญชี ดังกล่ า ว ได้ผ่านการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท
ที จัดการประชุมครังที 1/2563 เมือวัน ที 27 กุม ภาพัน ธ์ 2563 ซึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิงานทีผ่านมา ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และรวมถึงค่าตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ทีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนดังกล่าว

หน้าที 9 จากจํานวน 10 หน้า

พิจารณารับ รองค่าใช้จ่ ายทางตรงอื น ๆ ที เพิ มขึนสําหรับ ปี 2562 ทางผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้เ รี ยกเก็ บ
ค่าใช้จ่ายทางตรงอืน ๆ เพิมจากอัตราเดิม 151,000 บาท เป็ น 185,000 บาท ส่วนทีเพิมขึน 34,000
บาท เนืองมาจากการเปลียนนโยบายการบัญชีเกียวกับการคํานวณต้นทุนของสินค้าจากวิธีเข้าก่อน
ออกก่อนเป็ นวิธีตน้ ทุนถัวเฉลียถ่วงนําหนัก และการเปลียนแปลงระบบทีใช้ใ นการรายงานสินค้า
คงเหลือทําให้เกิดผลต่างจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วันสินปี รวมถึงรายละเอียดและข้อมูล
งบการเงิ นมี ความซับซ้อนมากขึน จึงจําเป็ น ต้อ งเพิมบุคลากรและระยะเวลาในการตรวจสอบ
มากขึน ทังนีมีการเปิ ดสาขาใหม่ทีจังหวัดสมุทรสาครในปี 2563 อีกด้วย
วาระที 8

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานประจําปี 2562 และได้มีการเปิ ดเผยไว้บ นเว็บไซด์ของบริษัท ฯ
(www.kst-hatyai.com) ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถติ ดตามข้อมูลดังกล่าวได้ และหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใด
มี ค วามประสงค์จ ะขอรับ รายงานประจํา ปี ใ นรู ป เล่ม สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารดั ง กล่ า ว
ได้ที สํานัก งานของบริ ษั ท ฯ (ที อยู่ตามหัวจดหมาย) หรือทาง E-mail Address : jindarat@ksthatyai.com หากท่านประสงค์แต่งตังผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสีย งในการ
ประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้อม
นี และส่งมายังสํานักงานของบริษัทฯ ก่อนเริมการประชุม
จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานทีดังกล่าวข้างต้น
ขอแสดงความนับถือ

(นางเจริญศรี เจริญกุล)
ประธานกรรมการ

หน้าที 10 จากจํานวน 10 หน้า

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
ปิ ดอากรแสตมป์

Proxy (Form B.)

บาท

Duty Stamp 20 Baht
.

(1) ข้าพเจ้า
I/We

.

เขียนที
Written at
วันที
Date

เดือน
Month

.

พ.ศ.
Year

.

สัญชาติ

อยู่บา้ นเลขที
Address

.

Nationality

.

.
.

( ) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) ( “ บริษัท” )
Being a shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited ( “The Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม
Holding the total amount of

หุน้
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี
votes as follow:

หุน้ สามัญ
Ordinary share

หุน้
shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

หุน้ บุรมิ สิทธิ
Preference share

หุน้
shares

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระของบริษทั ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.)
1. ชือ
Name

อายุปี
Age

ถนน
Road

Mr.Suwat

.
.

ตําบล/แขวง
Tambol / Khwaeng

จังหวัด
Province
2. นายสุวฒ
ั น์

อยูบ่ า้ นเลขที
years, residing at
อําเภอ/เขต
Amphur / Knet

.
.

หรือ
or
โรจนกิจ
Rochanakij

กรรมการอิสระ
Independent Director

อายุ 71 ปี
Age 71 years

หรือ
or

อยูบ่ า้ นเลขที 105/9 หมู่ที 5 ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 105/9 Moo 5 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110
3. นายพิษณุ บุญนวล
Mr.pitsanu Bunnaul

กรรมการอิสระ
Independent Director

อายุ
ปี
Age 68 years

หรือ
or

อยู่บา้ นเลขที 12 / หมู่ ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Residing at 125/3 Moo 4 , Wat Bot , Pitsanulok. 65160

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 1 จากจํานวน 7 หน้า

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
ในวันที 4 กรกฎาคม
เวลา . น. ณ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
เลขที / หมู่ที ถนนสายเซีย ตําบลนาหม่อม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลาและสถานทีอืนด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.41/2020 to be held on JULY 24, 2020 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public
Company Limited 4/2 Moo 3, Asia highway No.43 , Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.
( ) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:
วาระที
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครังที 40/2562
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting No. 40/2019
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที
พิจารณารับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่านมา
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ performance for the year 2019
วาระที

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี
สินสุด ณ วันที ธันวาคม 2562
Agenda 3 To consider and approve the company’s statements of financial position and statements of comprehensive
income for the year ended December 31 , 2019
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที
พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562
Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of the year 2019
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 2 จากจํานวน 7 หน้า

วาระที
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects .
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
การแต่งตังกรรมการทังชุด
To elect directors as a whole.
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually.
5.1) นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
เห็นด้วย / Approve

5.1) Ms.Charoenporn Chotiwattanaphan
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

5.2) นายสุรพล อารียก์ ุล
เห็นด้วย / Approve

5.2) Mr. Surapon Arrykul
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

5.3) นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์
เห็นด้วย / Approve

5.2) Mr. Chaiwat Laoteppitak
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

5.4) นายพิชยั
ลิมรสเจริญ
เห็นด้วย / Approve

5.4) Mr. Pichai Limroscharoen
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

วาระที
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2563
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2563
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the company’s Auditor and fix the audit fee for the year 2020
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain
หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 3 จากจํานวน 7 หน้า

วาระที 8 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

( ) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนันไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
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.
()
ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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.
กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีมีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชือ/Signed.............................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(............................................................)
ลงชือ/Signed.............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(............................................................)
ลงชือ/Signed..............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(............................................................)
ลงชือ/Signed..............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
(............................................................)

หมายเหตุ / Remark
หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 4 จากจํานวน 7 หน้า

1. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
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. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจํา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 5 จากจํานวน 7 หน้า

ใบประจําต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 1/2563 ในวันที 24 กรกฎาคม 2563 เวลา . น. ณ บริษทั ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์
หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) เลขที / หมู่ที ถนนสายเซีย ตําบลนาหม่อม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลาและสถานทีอืนด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders No.41/2020 to be held on JULY 24, 2020 at 2:00 p.m. at
Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 4/2 Moo 3, Asia highway No.43 , Namom, Songkhla or
on any date and at any postponement thereof.

วาระที
Agenda

เรือง
Subject

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

วาระที
Agenda

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

เรือง
Subject

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

วาระที
Agenda

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

เรือง
Subject

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 6 จากจํานวน 7 หน้า

วาระที
Agenda

เรือง เลือกตังกรรมการ (ต่อ)
Election of directors (Continued)

ชือกรรมการ
Director name
เห็นด้วย / Approve
ชือกรรมการ
Director name
เห็นด้วย / Approve
ชือกรรมการ
Director name
เห็นด้วย / Approve
ชือกรรมการ
Director name
เห็นด้วย / Approve
ชือกรรมการ
Director name
เห็นด้วย / Approve
ชือกรรมการ
Director name
เห็นด้วย / Approve

.
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

.
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

.
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

.
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

.
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

.
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 7 จากจํานวน 7 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิ ทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและแผนที่แสดงที่ประชุม
เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563
บุคคลธรรมดา
1. ผู้ถือสัญชาติไทย
1.1 บัตรประจำตัวประชำชน /บัตรข้ำรำชกำร /รัฐวิสำหกิจ
1.2 ในกรณี มอบฉันทะ สาเนา บัตรประจำตัวประชำชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
2.1 หนังสื อเดินทำงของผูถ้ ือหุน้
2.2 ในกรณี มอบฉันทะ สาเนา หนังสื อเดินทำงของผูม้ อบฉันทะ
นิตบิ ุคคล
1. นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
1.1 หนังสื อรับรองบริ ษทั ที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนกำรค้ำ
1.2 สาเนา บัตรประจำตัวประชำชน / หนังสื อเดินทำงของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะ
2. นิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ างประเทศ
2.1 หนังสื อรับรองบริ ษทั
2.2 สาเนา หนังสื อเดินทำงของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมในหนังสื อมอบฉันทะ
(สาเนาเอกสารจะต้ องรับรองสาเนาถูกต้อง)

หน้า 1 จาก จานวน 1 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:

ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ได้รับการแต่งตังครังแรก
ได้รับการแต่งตังครังล่าสุ ด
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2559 ถึง ปั จจุบนั
2562 ถึง ปั จจุบนั
ถึง
การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ
ผลงานในปี

:
:
:
:
:
:
:
:

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

นางสาวเจริ ญพร โชติวัฒนะพันธุ์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือ
กรรมการ บมจ.ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การส่ วนบัญชีและการเงิน บมจ.ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่
58 ปี
ไทย
BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT BACHELOR DEGREE
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY (USA)
จํานวน , หุ น้ คิดเป็ น . % ของหุ น้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยง
12/5/2559 ( แทน นางสาวเจริ ญขวัญ โชติวฒั นะพันธุ์ ทีลาออก)
28/4/2560 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 38/2560
4 ปี

กรรมการ บมจ.ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่
รองกรรมการผูจ้ ดั การส่ วนบัญชีและการเงิน บมจ.ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่
ผูจ้ ดั การส่ วนบริ หารสํานักงาน
5/5
ครัง
- ปฎิบตั ิงานในฐานะประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
- ร่ วมกําหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และ
พิจารณากิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯมีความมันคง
และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ทีวางไว้
- ส่ งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั
และส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี
- ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ด้วยความมุ่งมัน รวมทังนํา
ประสบการณ์มาร่ วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสิ นใจในเรื องทีสําคัญ
ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรื อปัญหาต่างๆ โดยคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี

:
:

ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคั ด เลื อ กผู้ ด าํ รงตํา แหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่ านการพิ จารณาจากการประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ าตอบแทนครั งที /
เมื อวั นที / /
และผ่ า นการพิ จ ารณาจากการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั งที /
เมื อวัน ที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจากหลายวิ ชาชี พ
รวมถึงผลงานปฏิ บัติทีผ่ านมา
หน้า 1 จาก จํานวน 5 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

ดร.สุ รพล อารีย์กุล
กรรมการทีเป็ นอิสระ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
72 ปี
ไทย
วิทยาศาสตร์บณั ฑิต ธรณี วทิ ยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DIPLOMA MINING EXPLORATION L.T.C., THE NETHEARLANDS
ปริ ญญาเอก APPLIED GEOLOGY , U.N.S.W., AUSTRALIA
ไม่มี
1/1/2534
28/4/2560 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 38/2560
29 ปี

ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
:
ได้รับการแต่งตัง
:
ได้รับการแต่งตังครังล่าสุ ด
:
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
:
ประวัติการทํางาน
2534 ถึง ปัจจุบนั
:
กรรมการอิสระ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
2542 ถึง ปัจจุบนั
:
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
2551 ถึง ปัจจุบนั
:
ทีปรึ กษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
2552 ถึง ปัจจุบนั
:
อุปนายก สภาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
2552 ถึง ปัจจุบนั
:
อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ :
5/5
ครัง
การเข้าร่ วมประชุมกรรมการตรวจสอบ :
4/4
ครัง
ผลงานในปี
- ร่ วมกําหนดและทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และ
พิจารณากิจการการดําเนินงานธุรกิ จของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯ มีความ
มันคง และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ทีวางไว้
- ส่ งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั
และส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี
- ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ของ
บริ ษทั ฯ ด้วยความมุ่งมัน รวมทังนําประสบการณ์มาร่ วมวินิจฉัย แสดงความ
คิดเห็น ให้ขอ้ เสนอแนะและร่ วมตัดสิ นใจในเรื องทีสําคัญ ตลอดจนพยายาม
แก้ไขสถานการณ์ หรื อปัญหาต่างๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
:
ไม่มี
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี
หมายเหตุ กระบวนการคั ด เลื อ กผู้ ด าํ รงตํา แหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่ านการพิ จารณาจากการประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ าตอบแทนครั งที /
เมื อวั นที / /
และผ่ า นการพิ จ ารณาจากการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั งที /
เมื อวัน ที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจากหลายวิ ชาชี พ
รวมถึงผลงานปฏิ บัติทีผ่ านมา
หน้า 2 จาก จํานวน 5 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ได้รับการแต่งตัง

:
:
:
:
:

ได้รับการแต่งตังครังล่าสุ ด
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
ประวัติการทํางาน
ถึง ปัจจุบนั
2558 ถึง 26/1/2561
การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ
ผลงานในปี

:
:

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือ
รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั เทพพิทกั ษ์ซีฟู้ดส์ จํากัด
35 ปี
ไทย
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ ASTON UNIVERSITY
ไม่มี
26/1/2561
แต่งตังแทน นายชาญชัย เหล่าเทพพิทกั ษ์ ทีเสี ยชีวิต เมือวันที มกราคม
27/4/2561 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 39/2561
2 ปี 3เดือน

:
:
:
:

รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การทัวไป บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
5/5
- ร่ วมกําหนดและทบทวนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และ
พิจารณากิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯมีความมันคง
และมีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ทีวางไว้
- ส่ งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั และ
ส่ งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี
- ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ด้วยความมุ่งมัน รวมทังนํา
ประสบการณ์มาร่ วมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสิ นใจในเรื องทีสําคัญ
ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์ หรื อปัญหาต่างๆ โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสีย
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ :
ไม่มี
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลื อกผู้ด าํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการพิ จารณาจากการประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่ าตอบแทนครั งที /
เมื อวั นที / /
และผ่ า นการพิ จ ารณาจากการประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ฯ ครั งที /
เมื อวัน ที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจากหลายวิ ชาชี พ
รวมถึงผลงานปฏิ บัติทีผ่ านมา
หน้า 3 จาก จํานวน 5 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ

:
:

ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:

ถือหุน้ ในบริ ษทั
การอบรม
ประวัติการทํางาน
ปั จจุบนั

:
:
:
:

ประสบการณ์

:

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

นายพิชัย ลิมรสเจริญ
กรรมการอิสระ
(แต่งตังใหม่ แทนนายปรี ชา สันติธรรมารักษ์)
ปี
ไทย
-ปริ ญญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ประกาศนี ยบัตรชันสู งทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
ไม่มี
-

-

หุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ บริ ษทั สํานักงาน พิชยั แมเนจเม้นท์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
ผูต้ รวจสอบภายใน (CPIA)
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิประจําคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

- ผูจ้ ดั การ บริ ษทั ทีปรึ กษาภาษีอากรและธุรกิจ เอสจีวีเอ็น จํากัด
- ผูจ้ ดั การอาวุโส ด้านตรวจสอบบัญชีและทีปรึ กษาธุรกิจ บริ ษทั อาร์ เธอร์
แอนเดอร์เซ่น จํากัด (บริ ษทั สํานักงาน เอสจีวี ณ ถลาง จํากัด)
- สมุห์บญั ชีธุรกิจภาคเอกชน
- ทีปรึ กษาด้านการบัญชีการเงิน ระบบงานบัญชีธุรกิจภาคเอกชน
- อดีตประธานสาขา สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ งประเทศไทย
สาขาจังหวัดสงขลา
- ทีปรึ กษาสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่งประเทศไทย
สาขาจังหวัดสงขลา
- ผูส้ อบบัญชีธุรกิจภาคเอกชน
- ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
- ผูต้ รวจสอบภายในธุรกิจภาคเอกชน
- อาจารย์พิเศษ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี

:
:

ไม่มี
ไม่มี

หน้า 4 จาก จํานวน 5 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านการพิ จารณาจากการประชุ มคณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่ าตอบแทนครั งที /
เมือวันที / /
และผ่ านการพิ จารณาจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั งที
/
เมือวันที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม
ประสบการณ์ และความเชียวชาญจากหลายวิชาชีพ ตลอดถึงประสบการณ์ ด้านการทํางานทีผ่ านมา

หน้า 5 จาก จํานวน 5 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5 ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวด 3
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้อ 14. บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ่ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุ มใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผู ้
พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และตาแหน่ งอื่นตามที่ เห็ นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ย
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 16. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกาหนด
ข้อ 17. ผูเ้ ป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสัง่ ให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยนื่ ใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตน
แทน
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มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ ยงั
เหลืออยู่
ข้อ 22. ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่ ง
หนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 23. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านั้นก็ได้
ในกรณี ที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันนัด
ประชุมภายในสิ บสี่ (14) วันนับแต่วนั ที่ได้รับการร้อยขอเช่นว่านั้น
ข้อ 24. องค์ประชุ มในการประชุ มคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด
ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 25. คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริ ษทั และมีอานาจหน้าที่ดาเนินการภายในขอบเขต
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้น และมีอานาจกระทาการใดๆ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรื อหลายคน ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริ ษทั และให้คณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดรายชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 26. มติท้ งั ปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น
ในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่บริ ษทั ทาขึ้นไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม
หรื อถือหุน้ หุน้ กู้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่
จะทาเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
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ข้อ 31. ภายใต้บงั คับกฎหมายบริ ษทั มหาชนจากัด คณะกรรมการมีอานาจที่ จะขาย หรื อจานองอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ของ
บริ ษทั หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั กว่าสามปี ขึ้นไป หรื อให้ หรื ประนีประนอมยอมความหรื อยื่นฟ้อง
ต่อศาล หรื อมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

หมวด 4
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริ ษทั ให้จดั ขึ้น ณ ท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุม ผูถ้ ือหุน้
คราวอื่น ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็ นสมควร หรื อเมื่อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่ งในห้า (1/5) ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ ังหมด หรื อจานวนผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่ งมี หุ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสิ บ (1/10) ของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด เข้าชื่อกันทาหนังสื อในฉบับเดียวกัน ร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสื อร้องขอนั้นจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชดั เจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู ้
ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่ง คาบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
ข้อ 35. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ยีส่ ิ บห้า (25)
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนั้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ื อหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอให้นดั ประชุมใหม่
และให้ ส่ งหนังสื อ นัด ประชุ ม ไปยังผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ น้อ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่ อนวัน ประชุ ม ในการประชุ ม ครั้ งหลังนี้ ไม่
จาเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด
กาหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุน้ ซึ่งผูม้ อบฉันทะนั้นถืออยู่
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ข. ชื่อผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 37. ในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื่ องที่
ผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดเสนอในที่ประชุมไม่
เสร็ จ และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ จะประชุมครั้งต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วัน ก่ อนการประชุ ม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิ มพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่ อนวัน
ประชุมด้วย
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิ บตั ิหน้าที่ ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้นมิได้ นอกจากการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุน
กัน
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทาดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริ ษทั ได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
กิจการอื่น ๆ

หน้า 4 จากจานวน 4 หน้า

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริ ษทั โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษ ัท บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้น แต่จ ะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี
อานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสานักสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่
มีนยั สาคัญในห้างหุ ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือ
หุน้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใด ที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิ ยามของกรรมการอิสระของบริ ษทั ได้กาหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่ าที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอานาจความคุมหรื อมีส่วนได้เสี ยอื่นใดไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างมีนยั สาคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4 , 5 และ 6

หน้าที่ 1 จากจานวน 1 หน้า

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

มาตรการป้ องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที /

(COVID-19)

(COVID-19)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
แนวทางปฏิบั ติต นสํ าหรั บผู้ เข้ าร่วมประชุม ในสถานการณ์ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรัส โคโรนา
(COVID-19)
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพือลดความเสียงการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา
(COVID-19) ให้มากทีสุด บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับในการเข้าร่วมประชุม
ดังนี
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุ ญาตให้ ผ้ ูถือหุ้นทีมีความเสียงดังต่อไปนีเข้ าร่วมประชุม
1.1

1.2

ผู้ถื อ หุ้นทีเดิน ทางไปหรื อ กลับ มาจากต่างประเทศ หรือ ใกล้ชิ ดกับคนที เดิ น ทางไปหรื อ
กลับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และ WHO หลังวันที เมษายน
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีไข้หรือมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจ

ทังนีเพือความปลอดภัยของส่วนรวม

ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าข่ายดังกล่าว ควรมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนทีไม่มีความเสียง หรือกรรมการอิสระ
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีซึงแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2. บริษัท ฯจัด ตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิ บัติของกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารทีจัดประชุ ม
ทังนี ในกรณีทีตรวจพบผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีมีความเสียงดังต่อไปนี
2.1
มีไข้สงู กว่า 37.5 องศาเซลเซียล หรือมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจ
2.2

มีการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า วัน
บริษั ทฯขอสงวนสิทธิ ไม่ อนุ ญาตให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นหรื อผู้ รับ มอบฉั นทะของผู้ ถื อหุ้ น ที มี
ความเสียงดังกล่าวเข้ าอาคารทีจัดการประชุม (โดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทนได้)

3. บริษัทฯขอความร่วมมื อผูเ้ ข้าร่วมประชุมเตรีย มหน้าการอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที เข้า
ประชุม
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ถึงแม้จะไม่ใช่ผทู้ ี
อยู่ในกลุม่ เสียง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทน
ทังนีทางบริษัทฯดําเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี (“การประชุมAGM”)
ของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

