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

อยูบ่ า้ 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 สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
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.Pichai

.
.

ตําบล/แขวง
Tambol / Khwaeng

จังหวัด
Province
2. นายพิชยั

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

.
.

หรือ
or
ลิมรสเจริญ
กรรมการอิสระ
Limroscharoen
Director

อยูบ่ า้ นเลขที 602 ถนนคลองเรียน

อายุ 68 ปี
Age 68 years

หรือ
or

ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Residing at 602 Klongrien 1 Rd , Hatyai , Songkhla. 90110
กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษทีแตกต่างจากรรมการท่านอืนๆ
Independent Director : No special interest which is different from other directors.

3. นายพิษณุ บุญนวล
Mr.pitsanu Bunnaul

กรรมการอิสระ
Independent Director

อายุ
ปี
Age 69 years

หรือ
or

อยูบ่ า้ นเลขที 12 / หมู่ ตําบลวัดโบสถ์ อําเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
Residing at 125/3 Moo 4 , Wat Bot , Pitsanulok. 65160
กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษทีแตกต่างจากรรมการท่านอืนๆ
Independent Director : No special interest which is different from other directors.
หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 1 จากจํานวน 7 หน้า

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

/

ในวันที

เลขที / หมูท่ ี ถนนสายเซีย

เมษายน

เวลา

. น. ณ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)

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.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.
( ) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:
วาระที
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที 41/2563
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting No. 41/2020
(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
พิจารณารับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปี ทีผ่านมา
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ performance for the year 2020
วาระที

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี
สินสุด ณ วันที 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) 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 งิ ดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2563
Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment for the performance of 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 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) นายสุวฒ
ั น์ โรจนกิจ
เห็นด้วย / Approve

5.1) Mr.Suwat
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

Rochanakij

5.2) นายฮึง เฉียว จิน
เห็นด้วย / Approve

5.2) Mr. Hng Chiau Chin
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

5.3) นางฮึง เฉียว ไน้
เห็นด้วย / Approve

5.2) Mrs.Hng Cheow Nai
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

5.4) นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์
เห็นด้วย / Approve

5.4) Mr. Chaleam Laotheppitak
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

งดออกเสียง / Abstain

วาระที
พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2564
Agenda 6 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021
(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 2564
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the company’s Auditor and fix the audit fee for the year 2021
(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.
()
ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ 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
(............................................................)

หนังสื อมอบฉันทะ(แบบ ข.) หน้า 4 จากจํานวน 7 หน้า

หมายเหตุ / Remark
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 /
ในวันที 2 เมษายน 256 เวลา . น. ณ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์
หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) เลขที / หมูท่ ี ถนนสายเซีย ตําบลนาหม่อม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือทีจะพึงเลือนไปในวัน
เวลาและสถานทีอืนด้วย
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
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

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที เอกสาร/หลักฐานเพือแสดงสิ ทธิ ในการเข้ าร่ วมประชุมและแผนทีแสดงทีประชุม
เอกสาร/หลักฐานเพือแสดงสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที /
บุคคลธรรมดา
. ผู้ถือสัญชาติไทย
. บัตรประจําตัวประชาชน /บัตรข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ
. ในกรณี มอบฉันทะ สําเนา บัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้ าว
. หนังสื อเดินทางของผูถ้ ือหุน้
. ในกรณี มอบฉันทะ สําเนา หนังสื อเดินทางของผูม้ อบฉันทะ
นิตบิ ุคคล
. นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
. หนังสื อรับรองบริ ษทั ทีออกให้ไม่เกิน วัน โดยกรมทะเบียนการค้า
. สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสื อเดินทางของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
. นิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่ างประเทศ
. หนังสื อรับรองบริ ษทั
. สําเนา หนังสื อเดินทางของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
(สําเนาเอกสารจะต้ องรับรองสําเนาถูกต้อง)

หน้า 1 จาก จํานวน 1 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ได้รับการแต่งตัง
ได้รับการแต่งตังล่าสุด
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2562 ถึง
ปั จจุบนั
2553 ถึง
ปั จจุบนั

:
:
:
:
:
:
:

นายสุวฒั น์ โรจนกิจ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
ปี
ไทย
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ไม่มี
30/04/2553
27/04/2561 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
11 ปี

:
:

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ :
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
5/6 ครัง
:
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / ครัง
:
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครัง
ผลงานในตําแหน่งกรรมการ
:
- ร่ ว มกํา หนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ ทิ ศ ทาง วางแผนกลยุท ธ์ และพิ จ ารณา
กิ จการการดําเนิ นงานธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯมีความมันคง และมี การ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
- กํากับดู แลและติ ดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณทีได้ร่วมกําหนด
- ส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั และ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษัท ฯ ด้ ว ยความมุ่ ง มัน รวมทั งนํ า
ประสบการณ์ มาร่ วมวินิจฉัยร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น และตัดสิ นใจในเรื องที สําคัญ
ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้เสี ยเป็ นสําคัญ
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
:
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี
หมายเหตุ กระบวนการคัดเลื อกผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านกระบวนการกลันกรอง การพิจารณาอย่ างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ครั งที /
เมื อวันที / /
และจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั งที /
เมื อ
วันที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจาก
หลายวิชาชี พ รวมถึงผลงานปฏิ บัติทีผ่ านมา
หน้า 1 จาก จํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

:
:
:

Mrs.H’ng Cheow Nai
กรรมการบริ ษทั
กรรมการ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
ปี
มาเลเซีย
COMMERCE UNION HIGE SCHOOL , MALAYSIA.
ไม่มี
27/04/2555
22/04/2562 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
ปี

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ได้รับการแต่งตัง
ได้รับการแต่งตังล่าสุด
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2555 ถีง
ปั จจุบนั
การเข้าร่ วมประชุม

:
:
:
:
:
:
:
:
:

กรรมการ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
/ ครัง
(ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมในประเทศไทย เนืองจากสถานการ์ ณการแพร่ ระบาดของ
โรคไวรั สโคโรน่ า (COVID-19) ซึ งกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการประชุม
จึ งได้ ร่วมประชุมผ่ านระบบ Video Conference อย่ างสมําเสมอ)

ผลงานในตําแหน่งกรรมการ

:

- ร่ ว มกํา หนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ ทิ ศ ทาง วางแผนกลยุท ธ์ และพิ จ ารณา
กิ จการการดําเนิ นงานธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯมีความมันคง และมี การ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
- กํากับดู แลและติ ดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณทีได้ร่วมกําหนด
- ส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั และ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษัท ฯ ด้ ว ยความมุ่ ง มัน รวมทั งนํ า
ประสบการณ์ มาร่ วมวินิจฉัยร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น และตัดสิ นใจในเรื องที สําคัญ
ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้เสี ยเป็ นสําคัญ

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี

:
:

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลื อกผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านกระบวนการกลันกรอง การพิจารณาอย่ างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ครั งที /
เมื อวันที / /
และจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั งที /
เมื อ
วันที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจาก
หลายวิชาชี พ รวมถึงผลงานปฏิ บัติทีผ่ านมา

หน้า 2 จาก จํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:

ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ได้รับการแต่งตัง
ได้รับการแต่งตังล่าสุด
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2558 ถีง
ปั จจุบนั
2542 ถึง
ปั จจุบนั

:
:
:
:

การเข้าร่ วมประชุม

:

ผลงานในตําแหน่งกรรมการ

:

:

Mr.H’ng Chiau Chin
กรรมการบริ ษทั
กรรมการ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
ปี
มาเลเซีย
Bachelor of Marketing Business
Royal Melbourne Institute of Technology University , Australian.
ไม่มี
14/08/2558
27/04/2561 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
ปี
กรรมการ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.
รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
/ ครัง
(ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมในประเทศไทย เนืองจากสถานการ์ ณการแพร่ ระบาดของ
โรคไวรั สโคโรน่ า (COVID-19) ซึ งกรรมการตระหนักถึงความสําคัญของการประชุม
จึ งได้ ร่วมประชุมผ่ านระบบ Video Conference อย่ างสมําเสมอ)

- ร่ ว มกํา หนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ ทิ ศ ทาง วางแผนกลยุท ธ์ และพิ จ ารณา
กิ จการการดําเนิ นงานธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯมีความมันคง และมี การ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
- กํากับดู แลและติ ดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณทีได้ร่วมกําหนด
- ส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั และ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษัท ฯ ด้ ว ยความมุ่ ง มัน รวมทั งนํ า
ประสบการณ์ มาร่ วมวินิจฉัยร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น และตัดสิ นใจในเรื องที สําคัญ
ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้เสี ยเป็ นสําคัญ
ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
:
ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี
หมายเหตุ กระบวนการคัดเลื อกผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านกระบวนการกลันกรอง การพิจารณาอย่ างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ครั งที /
เมื อวันที / /
และจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั งที /
เมื อ
วันที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจาก
หลายวิชาชี พ รวมถึงผลงานปฏิ บัติทีผ่ านมา
หน้า 3 จาก จํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ชือ-ชือสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ได้รับการแต่งตัง
ได้รับการแต่งตังครังล่าสุด
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2559 ถึง ปั จจุบนั
การเข้าร่ วมประชุมกรรมการบริ ษทั ฯ
ผลงานในตําแหน่งกรรมการ

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือ
กรรมการ
บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จํากัด
ปี
ไทย
.
จํานวน , หุน้ คิดเป็ น . % ของหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยง
28/04/2559
/ /
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
5 ปี
รองกรรมการผูจ้ ดั การส่วนการขาย
6/6
ครัง
- ร่ ว มกํา หนดนโยบาย วัต ถุ ป ระสงค์ ทิ ศ ทาง วางแผนกลยุท ธ์ และพิ จ ารณา
กิ จการการดําเนิ นงานธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เพือให้บริ ษทั ฯมีความมันคง และมี การ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนือง
- กํากับดู แลและติ ดตามผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
วัตถุประสงค์ และแผนงบประมาณทีได้ร่วมกําหนด
- ส่งเสริ มการดําเนินธุรกิจให้เป็ นไปตามกฎหมายต่างๆ ทีเกียวข้องกับบริ ษทั และ
ส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการทีดี
ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษัท ฯ ด้ ว ยความมุ่ ง มัน รวมทั งนํ า
ประสบการณ์ มาร่ วมวินิจฉัยร่ วมแสดงความคิ ดเห็ น และตัดสิ นใจในเรื องที สําคัญ
ตลอดจนพยายามแก้ไขสถานการณ์หรื อปั ญหาต่างๆ โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
มีส่วนได้เสี ยเป็ นสําคัญ

ตําแหน่งในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี

:
:

ไม่มีการดํารงตําแหน่ง
ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลื อกผู้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ ผ่านกระบวนการกลันกรอง การพิจารณาอย่ างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน ครั งที /
เมื อวันที / /
และจากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครั งที /
เมื อ
วันที / /
คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่ างๆ โดยพิ จารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจาก
หลายวิชาชี พ รวมถึงผลงานปฏิ บัติทีผ่ านมา

หน้า 4 จาก จํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

ข้ อบังคับทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้ น

หมวด
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ข้อ 14. บริ ษทั มีคณะกรรมการคณะหนึ ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า ( ) คน โดยให้ทีประชุ มใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นผู ้
พิจารณา เลือกตัง และให้คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และตําแหน่ งอืนตามที เห็ นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึ ง ของ
จํานวนกรรมการทังหมดมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้อ 15. ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี
1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสี ย
2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
( ) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะ
พึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชีขาด
ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด
ข้อ 17. ผูเ้ ป็ นกรรมการของบริ ษทั ไม่จาํ เป็ นจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม ( / ) โดยอัตรา
ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม ( / )
กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ที สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นัน ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก
ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
กรรมการผูอ้ อกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
(4) ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยนใบลาออกต่
ื
อบริ ษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึงบริ ษทั
กรรมการซึงลาออกตามวรรคหนึงจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ในกรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที ยังเหลืออยูข่ องกรรมการทีตน
แทน

หน้า 1 จากจํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที

ข้ อบังคับทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้ น

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนกรรมการที ยัง
เหลืออยู่
ข้อ 22. ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี ( / ) ของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ ง
หนึงของจํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ข้อ 23. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ึ งได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด ( ) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นรี บด่วน เพือรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอืน และกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านันก็ได้
ในกรณี ทีกรรมการตังแต่สองคนขึนไปร้องขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกําหนดวันนัด
ประชุมภายในสิ บสี ( ) วันนับแต่วนั ทีได้รับการร้อยขอเช่นว่านัน
ข้อ 24. องค์ประชุ มในการประชุ มคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
ในกรณี ทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้าที ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการซึ ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงขึนเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 25. คณะกรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบจัดการกิจการทังหลายทังปวงของบริ ษทั และมีอาํ นาจหน้าทีดําเนินการภายในขอบเขต
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั และตามมติของทีประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ ้น และมีอาํ นาจกระทําการใดๆ
ตามทีระบุไว้ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อทีเกียวข้องกับการดังกล่าวนัน
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึงหรื อหลายคน ปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึงแทนคณะกรรมการก็ได้
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการสองคนลงลายมือชือร่ วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษทั และให้คณะกรรมการหรื อทีประชุมผูถ้ ือหุน้ กําหนดรายชือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชือผูกพันบริ ษทั ได้
ข้อ 26. มติทงปวงของที
ั
ประชุมคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของกรรมการทีมาประชุม
กรรมการคนหนึ งมีเสี ยงหนึ งเสี ยงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ งมีส่วนได้เสี ยในเรื องใดไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื องนัน
ในกรณี ทีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสี ยงเพิมขึนอีกเสี ยงหนึงเป็ นเสี ยงชีขาด
ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาทีบริ ษทั ทําขึนไม่วา่ โดยตรง หรื อโดยอ้อม
หรื อถือหุน้ หุน้ กู้ เพิมขึนหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องประชุมอย่างน้อยสาม ( ) เดือนต่อครัง
ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชนหรื อบริ ษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่
จะทําเพือประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผอู ้ ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ให้จดั ขึน ณ ท้องที อันเป็ นที ตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง
หรื อ ณ ทีอืนใดตามทีประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ึงได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด
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ข้อ 31. ภายใต้บงั คับกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอาํ นาจที จะขาย หรื อจํานองอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ของ
บริ ษทั หรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ใดๆ ของบริ ษทั กว่าสามปี ขึนไป หรื อให้ หรื ประนีประนอมยอมความหรื อยืนฟ้อง
ต่อศาล หรื อมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ

หมวด
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริ ษทั ให้จดั ขึน ณ ท้องทีอันเป็ นทีตังสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั หรื อจังหวัดใกล้เคียง หรื อ ณ ที
อืนใดตามทีคณะกรรมการจะกําหนด
ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึงครัง การประชุมเช่นว่านีให้เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสี (4) เดือนภายหลังการสิ นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษทั การประชุม ผูถ้ ือหุน้
คราวอืน ๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่เห็ นสมควร หรื อเมือผูถ้ ือหุ ้นซึ งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้ทังหมด หรื อจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่ายีสิ บห้า (25) คน ซึ งมี หุ้น
รวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
เข้าชือกันทําหนังสื อในฉบับเดียวกัน ร้อง
ขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสื อร้องขอนันจะต้องระบุวา่ ให้เรี ยกประชุมเพือการใดไว้ให้ชดั เจน
คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื องที
เสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้อมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู ้
ถือหุน้ และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึง คําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ นันให้โฆษณาในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วัน
ข้อ 35. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า ยีสิ บห้า (25)
คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึงในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณี ทีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครังใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ งชัวโมง จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาเข้าร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนันได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นนันมิใช่เป็ 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 ครั งหลังนี ไม่
จําเป็ นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้องทําเป็ นหนังสื อ ลงลายมือชือผูม้ อบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด
กําหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี
ก. จํานวนหุน้ ซึงผูม้ อบฉันทะนันถืออยู่
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ข. ชือผูร้ ับมอบฉันทะ
ค. ครังทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ก่อนผูร้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 37. ในกรณี ทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื องที
ผูถ้ ือหุ ้นซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมดเสนอในที
ั
ประชุมไม่
เสร็ จ และจําเป็ นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และเวลาที จะประชุมครังต่อไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสื อนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด
(7) วัน ก่ อนการประชุ ม ทังนี ให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสื อพิ มพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่ อนวัน
ประชุมด้วย
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุม หรื อไม่อาจ
ปฏิ บตั ิหน้าที ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้ผถู ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผูถ้ ือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื องนันมิได้ นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
การออกเสี ยงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในทีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบจากเสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณี ดงั ต่อไปนี จะต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญให้แก่บุคคลอืน
ข. การซือหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั มหาชนอืนหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
ค. การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทังหมดหรื อบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอืนเข้าจัดการธุรกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุน
กัน
ข้อ 40. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พึงกระทําดังนี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกียวกับกิจการทีทางบริ ษทั ได้ดาํ เนินการไปในระยะรอบปี ทีผ่านมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
แต่งตังผูส้ อบบัญชี
กิจการอืน ๆ
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สิ งทีส่ งมาด้ วยลําดับที คุณสมบัติและนิ ยามกรรมการอิ สระ

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุ ้นทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั โดยให้นบั รวมหุน้ ทีถือโดยผูท้ ีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของ
บริ ษ ัท บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั เว้น แต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง
และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลทีจะได้รับการ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วม
4. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
ในลักษณะที อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที มีนัย หรื อผูม้ ี
อํานาจควบคุมของผูท้ ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
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 ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่ วนของสํานักสอบบัญชี ซึ งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือ
หุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุม เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที ปรึ กษากฎหมายหรื อที ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทีมีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รับการแต่งตังขึนเป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้น
ซึงเป็ นผูท้ ีเกียวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุน้ ส่วนที
มีนยั สําคัญในห้างหุ ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วม บริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือ
หุน้ เกินร้อยละหนึ งของจํานวนหุน้ ทีมีสิทธิออกเสี ยงทังหมดของบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอืนใด ทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ทังนี คุณสมบัติและนิ ยามของกรรมการอิสระของบริ ษทั ได้กาํ หนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกําหนดขันตําทีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด เช่น การมีส่วนเกียวข้องในนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง ซึงรวมถึงการมีอาํ นาจความคุมหรื อมีส่วนได้เสี ยอืนใดไม่
ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมอย่างมีนยั สําคัญ ตามรายละเอียดในข้อ , , และ

หน้าที 1 จากจํานวน 1 หน้า

สิงทีส่งมาด้วยลําดับที มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

มาตรการป้ องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที /

(CODIV-19)

(COVID-19)

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
แนวทางปฏิบั ติต นสํา หรั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในสถานการณ์ก ารแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา
(COVID-19)
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพือลดความเสียงการแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา
(COVID-19) ให้มากทีสุด บริษัทฯจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบตั ิสาํ หรับในการเข้าร่วมประชุม
ดังนี
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ ผ้ ูถือหุ้นทีมีความเสียงดังต่อไปนีเข้ าร่วมประชุม
1.1

1.2

ผู้ถือหุ้นที เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือใกล้ชิ ดกับคนที เดินทางไปหรือ
กลับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสียงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
และ WHO หลังวันที เมษายน
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีไข้หรือมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจ

ทังนีเพือความปลอดภัยของส่วนรวม

ผูถ้ ื อหุน้ ทีเข้าข่ายดังกล่าว ควรมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนทีไม่มีความเสี ยง หรือกรรมการอิส ระ
ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีซงแสดงไว้
ึ
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
2. บริษัทฯจัดตังจุดคัดกรองตามแนวปฏิ บตั ิข องกรมควบคุมโรคบริเวณก่อนเข้าอาคารที จัดประชุม
ทังนี ในกรณีทีตรวจพบผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีมีความเสียงดังต่อไปนี
2.1

มีไข้สงู กว่า

.

หรือมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจ

2.2

มีการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศน้อยกว่า วัน
บริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่ อ นุ ญาตให้ ผ้ ู ถือหุ้นหรื อ ผู้ รับมอบฉั นทะของผู้ ถือ หุ้นทีมี
ความเสียงดังกล่ าวเข้ าอาคารทีจั ดการประชุ ม (โดยผูถ้ ื อหุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเอง
สามารถมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทนได้)

3. บริษัทฯขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมเตรียมหน้าการอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที เข้า
ประชุม
4. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัทฯขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ถึงแม้จะไม่ใช่ผทู้ ี
อยูใ่ นกลุม่ เสียง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าประชุมแทน
ทังนีทางบริษัทฯดําเนินการตามแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี (“การประชุมAGM”)
ของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

