ที่ KST 044/22
วันที่ 24 มีนาคม 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43/2565

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564
2. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะ
3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม
และแผนทีแ่ สดงสถานที่ประชุม
4. เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5
5. ขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนของบริษัท
6. คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
7. มาตรการและแนวปฏิบตั ิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 43/2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ดวยคณะกรรมการบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) “CHOTI” (“บริษัท”) ไดมีมติใหเรียกประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 43/2565 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมูที่ 3 ถนนสายเอเซีย
43 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564
วัตถุประสงคและเหตุผล
บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564 ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2564 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาที่
กฎหมายกําหนด รวมทั้งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564
ซึ่งจัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยรายงานดังกลาวไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง โดยบริษัทได
เผยแพรรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาวบนเว็บไซตของบริษัท (www.kst-hatyai.com) และมีรายละเอียด
ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42/2564 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)

หนาที่ 1 จากจํานวน 8 หนา

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปที่ผานมา
วัตถุประสงคและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทหมวด 4 ขอ 40 คณะกรรมการบริษัทรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 เปดเผยไวในรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็ น สมควรให เ สนอตอ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถื อ หุน พิ จ ารณารับ ทราบผลการดํา เนิ น งานในรอบป 2564
คณะกรรมการบริษัทไดรวบรวมขอมูลที่สําคัญสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลา 3 ป สรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
รายการ
รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนการ
ใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
ตนทุนในการจัดจําหนาย
คาใชจายในการบริหาร
รายไดและคาใชจายอืน่ ใน
กิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรม
ดําเนินงาน
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้น
พื้นฐาน (บาท)

งบการเงินรวม
2564
2563
2,485.80
1,676.51

2562
2,506.82

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2562
2,455.32
1,658.80
2,308.10

(2,266.88)

(1,716.30)

(2,536.62)

(2,242.84)

(1,722.23)

(2,332.59)

218.92
(72.03)
(92.90)
2.26

(39.79)
(35.36)
(82.44)
21.95

(29.80)
(52.10)
(92.41)
11.36

212.48
(65.26)
(92.24)
30.01

(63.43)
(17.08)
(79.14)
95.01

(24.49)
(23.42)
(89.00)
0.96

56.25

(135.64)

(162.95)

84.99

(64.64)

(135.95)

(8.42)
1.97

(4.62)
(3.65)

(12.62)
7.71

(8.42)
0.00

(4.55)
0.00

(7.90)
0.00

(10.06)
39.74
5.30

(3.78)
(147.69)
(19.69)

(12.82)
(180.68)
(24.09)

(10.06)
66.51
8.87

(2.57)
(71.76)
(9.57)

(9.19)
(153.04)
(20.41)

จากตารางขอมูลดังกลาว ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานในงบการเงินรวม สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. บริษัทและบริษัทยอยมีผลกําไรสุทธิรวมสําหรับป 2564 จํานวน 39.74 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป
กอนซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิรวม จํานวน 147.69 ลานบาท คิดเปนการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 127
2. รายไดจากการขายและการใหบริการ จํานวน 2,485.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 48 เมื่อเทียบกับปกอน
เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มสูงขึ้น การขยายฐานลูกคาเพิ่มขึ้น การปรับราคาสินคาเพิ่มขึ้น และเงินบาทที่ออน
คาลง

หนาที่ 2 จากจํานวน 8 หนา

3. ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ จํานวน 2,266.88 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32 เมื่อเทียบกับปกอน
ซึ่งปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสอดคลองกับรายไดจากการขายและการใหบริการ อัตราการเพิ่มขึ้นของตนทุนต่ํากวาการ
เพิ่มขึ้นของรายไดเกิดจากราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2564 ทั้งนี้ สัดสวนตนทุนขายและ
ตนทุนการใหบริการ ตอรายไดจากการขายและการใหบริการ คิดเปนรอยละ 91 สําหรับป 2564 คิดเปนรอยละ
102 สําหรับป 2563 และคิดเปนรอยละ 101 สําหรับป 2562 จึงสงผลใหป 2564 มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 8.81
ในขณะที่ป 2563 และป 2562 มีอัตราขาดทุนขั้นตนรอยละ 2.37 และรอยละ 1.19 ตามลําดับ
4. ตนทุนในการจัดจําหนายเพิ่มขึ้นรอยละ 104 เนื่องจากอัตราคาใชจายเกี่ยวกับการสงออก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคาระวางเรือที่ยังคงปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจากการขาดแคลนตูบรรทุกสินคา
5. ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นรอยละ 137 เนื่องจากมีผลขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
6. ตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 82 เนื่องจากมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น เพื่อใชในการ
จัดซื้อวัตถุดิบเตรียมไวสําหรับการผลิต
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัตถุประสงคและเหตุผล
คณะกรรมการได จั ด ให มี ก ารจั ด ทํ า งบการเงิ น สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ซึ่ ง ผ า นการ
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญ
ประจําป ตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 ตามรายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report)

รายการ
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย
หนี้สิน
สวนของผูถอื หุน

2564
1,349.16
485.55
863.61

งบการเงินรวม
2563
1,184.52
374.09
810.43

2562
1,381.33
425.85
955.48

2564

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

1,249.12
485.55
763.57

1,065.93
372.53
693.40

1,175.32
407.67
767.65

หนาที่ 3 จากจํานวน 8 หนา

รายการ

2564

ผลการดําเนินงาน
รายไดจากการขายและการ
ใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนการ
ใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขัน้
พื้นฐาน (บาท)

วาระที่ 4

งบการเงินรวม
2563

2562

2564

(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

2,485.80

1,676.51

2,506.82

2,455.32

1,658.80

2,308.10

(2,266.88)

(1,716.30)

(2,536.62)

(2,242.84)

(1,722.23)

(2,332.59)

39.74
5.30

(147.69)
(19.69)

(180.68)
(24.09)

66.51
8.87

(71.76)
(9.57)

(153.04)
(20.41)

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564
วัตถุประสงคและเหตุผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชําระภาษี
และตั้งสํารองตามกฎหมายแลว ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในแตละป และขึ้นอยู
กับมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนหลักสําคัญ
ความเห็นคณะกรรมการ
สํ า หรั บ ผลการดํา เนิ น งานรวมของบริษั ท และบริษั ท ยอ ยสํ าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้น สุดวั น ที่ 31
ธันวาคม 2564 บริษัทมีกําไรสุทธิของงบการเงินรวม จํานวน 39.74 ลานบาท จากปจจัยสําคัญที่ไดนําเสนอไวในวาระ
ที่ 2 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงาน ป 2564 ในอัตราหุนละ 3.18 บาท แกผูถือหุนจํานวน 7,500,000 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,850,000
บาท จากกําไรสุทธิของบริษัท ซึ่งอัตราการจายเงินปนผลเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยเงินปนผลทั้งหมด
จะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
บริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date) คือ วันที่ 9 พฤษภาคม
2565 และกําหนดใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
ขอมูลเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผลยอนหลัง 3 ป รวมถึงป 2564 (ปที่เสนอ)
รายละเอียด
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
ตามงบการเงินรวม (บาท)
จํานวนหุน (หุน)
เงินปนผลจายตอหุน (บาท:หุน)
รวมเงินปนผลจายทั้งสิน้ (บาท)
อัตราการจายเงินปนผล (%)

ผลการดําเนินงาน
ป 2563
ป 2562

ป 2564
(ปที่เสนอ)
39,743,830

(147,688,204)

(180,681,358)

ป 2561
(ปรับปรุงใหม)
(62,905,199)

7,500,000
3.18
23,850,000
60.00

7,500,000
งดจาย
-

7,500,000
งดจาย
-

7,500,000
งดจาย
-

หนาที่ 4 จากจํานวน 8 หนา

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงคและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หมวด 3 ขอ 18 ซึ่งกําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราและใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 10 ทาน มีกรรมการที่ตองออกตามวาระรวม 4
ทาน ตามรายนามกรรมการทีอ่ อกตามวาระในปนี้ ไดแก
1. รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นางสุดารัตน เหลาเทพพิทักษ ประวัติ
ตําแหนง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
3. นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ
ตําแหนง
กรรมการ/ กรรมการบริหาร
4. ดร.สุรพล อารียกุล
ตําแหนง
ประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตาม
หลักเกณฑที่ไดเปดเผยไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.kst-hatyai.com) อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนเสนอรายชื่อเขา
มายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย จึงไดพิจารณาถึง
คุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน เห็นควรเสนอ
ใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และไดแนบรายละเอียดประวัติ
และประสบการณทํางานของกรรมการทั้ง 4 ทาน พรอมคุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่
4 และ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงความรู ความสามารถและประสบการณที่จะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระจะ
สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และปนี้มี
กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเกินกวา 9 ปตอเนื่องกัน จํานวน 1 ทาน ไดแก ดร.สุรพล
อารียกุล ซึ่งมีความเห็นวากรรมการอิสระ 1 ทานนั้น ไดมีการพิจารณาอยางสมเหตุสมผลในความเปนอิสระและความ
จําเปนดังกลาวแลว ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและประสบการณทํางานของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 4

หนาที่ 5 จากจํานวน 8 หนา

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการประจําป 2565
วัตถุประสงคและเหตุผล
คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคลอง
และใกลเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็งที่มี
ขนาดธุรกิจอยูในระดับเดียวกัน และไดมีการพิจารณาทบทวนทุกป ซึ่งคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2565 ไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
ความเห็นคณะกรรมการ
ตามขอบังคับบริษัท หมวด 3 กรรมการและอํานาจกรรมการ ในขอ 16 กําหนดวา “บําเหน็จกรรมการ
และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด” คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2565 ดังนี้
ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการยอนหลัง 3 ป รวมถึงป 2565 (ปที่เสนอ)

ประเภทการดํารงตําแหนงของ
กรรมการ
1.คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
- กรรมการอิสระ
- กรรมการที่ไมใชผูบริหาร
- กรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการชุดยอย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน
2.3 คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ป 2565 (ปที่เสนอ)
คาเบี้ย
คาตอบแทน
ประชุม
(ตอเดือน)
(ตอครั้ง)

ป 2564

ป 2563

คาตอบแทน
(ตอเดือน)

คาเบี้ย
ประชุม
(ตอครั้ง)

คาตอบแทน
(ตอเดือน)

คาเบี้ย
ประชุม
(ตอครั้ง)

(หนวย : บาท)
ป 2562
คาเบี้ย
คาตอบแทน
ประชุม
(ตอเดือน)
(ตอครั้ง)

30,000
20,000

15,000
10,000

20,000
10,000

15,000
10,000

40,000
-

15,000
10,000

40,000
-

15,000
10,000

10,000
-

10,000
10,000
-

5,000
-

10,000
10,000
10,000

-

10,000
10,000
10,000

-

10,000
10,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000
10,000

-

15,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

10,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

2,000

-

-

-

-

-

-

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

หนาที่ 6 จากจํานวน 8 หนา

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2565
วัตถุประสงคและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับบริษัท หมวด 4 ขอ 40
ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเสนอแตงตั้ง
ผู ส อบบั ญ ชี จํ า นวน 3 ราย และได พิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี สํ า หรั บ ป 2565 และได เ สนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ
หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ แหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงาน
เดี ย วกั น ที่ ไดรับ ความเห็ นชอบตามประกาศว าด วยการใหค วามเห็น ชอบผูสอบบัญชี เ ปน ผูสอบบั ญชี ข องบริษัท
ประจําป 2565 เนื่องจากพิจารณาแลววาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2565 เปนจํานวนเงิน 1,870,000 บาท โดยไมรวมคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

.
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีแหง บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684
หรือ
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เปนจํานวน 1 ป คือ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564)
2. นายธนิต
โอสถาเลิศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5155
หรือ
(ยังไมเคยเปนผูล งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายบัณฑิต
ตั้งภากรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8509
หรือ
(ยังไมเคยเปนผูล งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. ผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกันที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชี
รายชื่อผูสอบบัญชีดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียระหวางผูสอบบัญชีกับบริษัท/
บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ขอมูลเปรียบเทียบคาตอบแทนการสอบบัญชียอนหลัง 3 ป รวมถึงป 2565 (ปที่เสนอ)
รายละเอียด
บมจ.หองเย็นโชติวฒ
ั นหาดใหญ
บจก.เทพพิทกั ษซีฟูดส
(บริษัทยอย)
รวมทั้งสิ้น
คาบริการอื่น ๆ

ป 2564
ป 2565
(ปที่เสนอ)
คาสอบบัญชี (Audit Fee)
1,870,000
1,790,000
-

280,000

1,870,000
2,070,000
คาบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไมมี
ไมมี

ป 2563

(หนวย : บาท)
ป 2562

1,455,000

1,000,000

585,000

500,000

2,040,000

1,500,000

ไมมี

ไมมี

หนาที่ 7 จากจํานวน 8 หนา

บริษัทฯ ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที 42/2564
ของ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที 4/2 หมูท่ ี 3 ถนน
สายเอเซีย 43 ตําบลนาหม่อม อําเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
ก่อนเริมการประชุม
เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ได้แนะนําคณะกรรมการของบริษัททีเข้าประชุม กรรมการทีไม่ได้เข้าประชุม
ผูส้ อบบัญชี ทนายความ และผูบ้ ริหารทีเข้าร่วมประชุมให้ทีประชุมทราบ โดยมีรายชือดังนี
กรรมการทีเข้าร่วมประชุม
1. ดร.สุรพล

อารียก์ ลุ

ตําแหน่ง ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการอิสระ

ั น์
2. นายสุวฒ

โรจนกิจ

ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ

3. นายชัยวัชร์

เหล่าเทพพิทกั ษ์
โชติวฒ
ั นะพันธุ์

ตําแหน่ง รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ

4. นางสาวเจริญพร
5. นางสุดารัตน์
6. นายพิชยั

เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ ตําแหน่ง กรรมการ
ลิมรสเจริญ
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทีไม่ได้เข้าประชุม
1. นางฮึง เฉียว ไน้

ตําแหน่ง กรรมการ เนืองจากปิ ดประเทศจากสถานการณ์โควิดตําแหน่ง กรรมการ เนืองจากปิ ดประเทศจากสถานการณ์โควิดตําแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ เนืองจากสถานการณ์
โควิดตําแหน่ง กรรมการ เนืองจากสถานการณ์โควิด-

2. นายฮึง เฉียว จิน
3. ดร.พิษณุ บุญนวล
4. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์

สรุ ป กรรมการบริษัททังหมด 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 ของกรรมการทังคณะ

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

/
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เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมรับทราบว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
มีผถู้ ือหุน้
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
คน นับจํานวนหุน้ ได้ , ,
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
. ถือว่าครบองค์ประชุม และมีระเบียบวาระการประชุม วาระ
สําหรับการประชุมครังนี ไม่มีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และไม่มีผไู้ ม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน เนืองจากเป็ นผูม้ ีสว่ นได้เสียหรือเป็ นผูร้ บั โอนจากบุคคลดังกล่าว
ส่วนการให้สิทธิแก่ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อย ในเรืองการเสนอบุคคลอืนเข้าเป็ นกรรมการ การเสนอวาระการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ล่วงหน้า และการส่งคําถามล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ทีบริษัทฯ กําหนด สรุปว่าไม่มีผใู้ ดเสนอเรือง
ดังกล่าวให้พิจารณา
ในการประชุมครังนี มีผเู้ ข้าร่วมดังนี
1. ทีปรึกษากฎหมาย คือ คุณศุธาเทพ รัตนชัย ทนายความจาก สํานักงานรัตนชัยกฎหมายและธุรกิจ
ทําหน้าที เป็ นสักขี พยานการนับคะแนน และดูแลให้การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข้อง
2. ผูบ้ ริหารของบริษัททีมาร่วมให้ขอ้ มูล ได้แก่
คุณเจริญขวัญ
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
ประธานกรรมการบริหาร
คุณจิรภา
ลีลาสําราญ
ผูช้ ว่ ยรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและเลขานุการ
บริษัท
ทังนี คุณ วิชัย รุ จิ ตานนท์ ผู้ตรวจสอบบัญ ชี แ ห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึงสํานักงานตังอยู่ที
กรุงเทพฯ ไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมในวันนี เนืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโค
โคน่า
ระลอกสาม
เจ้าหน้าทีของบริษัทฯ ได้ดาํ เนินการชีแจงเกียวกับเรืองของการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนนเสียง
ดังนี
การออกคะแนนเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด ข้อ
กําหนดให้ผถู้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง
เสียงต่อหนึงหุน้ และทางบริษัทฯ ได้จดั เตรียมและแจกบัตรลงคะแนนเสียงในวาระต่างๆ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ในบัตรลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระมี ทางเลือก คือ
- เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง
-

ซึงในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีมาด้วยตนเอง หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงได้

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

/
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วิธีการนับคะแนนเสียง เพือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง โดยจะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทีเข้า
ร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วย
เพราะฉะนันในแต่ละวาระทีพิจารณา ในกรณีทีท่านผูถ้ ือหุน้ ท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองด
ออกเสียง ขอให้ยกมือขึน เจ้าหน้าทีจะไปรับบัตรลงคะแนนจากท่าน เพือตรวจสอบและนําคะแนนดังกล่าวหักออก
จากจํานวนเสียงทีเข้าประชุม และจะได้แจ้งให้ทีประชุมรับทราบต่อไป
ในกรณีทีบัตรลงคะแนนมีการทําเครืองหมายเกินกว่าหนึงช่อง หรือบัตรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มี
ลายมือชือกํากับ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ดังนันหากผูถ้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียง กรุณาขีดฆ่าข้อความเดิมและ
ลงลายมือชือกํากับ มิฉะนันถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ทีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ืนเข้าร่วมประชุม
และเป็ นการออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ แล้วนัน บริษัทฯ ได้นาํ คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์
ของท่านผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้แล้วในระบบคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติตามวาระ ดังนันท่านทีได้รบั มอบฉันทะจาก
ผูถ้ ือหุน้ ทีได้ลงความเห็นไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ไม่ตอ้ งใช้บตั รลงคะแนน
สําหรับการพิจารณาลงมติในวาระทีกําหนดไว้ของการประชุมในครังนี จะต้องได้รบั คะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับหมวด ข้อ
และก่อนทีจะมีการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ต่างๆ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทีมีความประสงค์จะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแนะนําตัวโดยแจ้งชือ-นามสกุล ให้ที
ประชุมรับทราบด้วย และคําถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ขอให้อยูใ่ นวาระทีกําลังพิจารณา หลังจากลงมติเรียบร้อย
แล้วจะแสดงผลทางหน้าจอให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านทราบผลการลงคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ
เริมการประชุม
ดร.สุรพล อารียก์ ลุ ประธานกรรมการบริษัท เป็ นประธานในทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครังที
/
ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุม และมอบหมายให้ นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ รักษาการ
กรรมการผูจ้ ดั การ และ นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ ผูช้ ่วยรองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและเลขานุการบริษัท เป็ น
ผูด้ าํ เนินการประชุม
เริมพิจารณาวาระการประชุม
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 41/2563

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี ได้เสนอ
ให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
เมือวันที กรกฏาคม
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

/
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ดังปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครังนี และข้อมูลทีได้
นําเสนอผ่านหน้าจอ
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูล
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิม และขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที /
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง
ที /
เมือวันที กรกฏาคม
ทังนีผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปได้ดงั นี
จํานวน 6,082,360
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
0
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
0
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
-ไม่มี-

วาระที

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการของบริษัท ในรอบปี ทีผ่านมา

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี ได้แจ้งผล
การดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา ปั จจัยทีส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ความเสียงและมาตรการป้องกันความ
เสียงในอนาคต ดังนี
ข้อมูลทีสําคัญของผลการดําเนินงาน ในช่วงระยะเวลา ปี (
งบการเงินรวม (ล้านบาท)
รายการ

2563

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไร(ขาดทุน)ขันต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ภาษี เงิ นได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้น (บาท)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

1,676.51
(1,716.30)
(39.79)
5.50
16.45
(125.97)
(3.78)
(147.60)
(19.68)

/

2562
2,506.83
(2,536.62)
(29.80)
17.40
7.45
(162.91)
(12.82)
(180.68)
(24.09)

2561
(ปรับปรุงใหม่)

3,172.05
(3,032.41)
139.64
26.93
8.95
(237.78)
(0.65)
(62.91)
(8.39)

-

) ดังนี
% ต่อรายได้รวม

2563

2562

100.0%
(102.4%)
(2.4%)
0.3%
1.0%
(7.5%)
(0.2%)
(8.8%)
-

100.0%
(101.2%)
(1.2%)
0.7%
0.3%
(6.5%)
(0.5%)
(7.2%)
-

2561
(ปรับปรุงใหม่)

100.0%
(95.6%)
4.4%
0.8%
0.3%
(7.5%)
(0.0%)
(2.0%)
-
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สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปี
บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน) มีรายได้
จากการขายและบริการรวม , . ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี
มีรายได้จากการขายและบริการรวม
, . ล้านบาท ลดลง % ด้านต้นทุนการขายและบริการในปี
มีตน้ ทุนขายและบริการรวม , .
ล้านบาท เมือเทียบกับปี
มีตน้ ทุนการขายและบริการรวม , . ล้านบาท ลดลง % มีขาดทุนขันต้น
. ล้านบาท สืบเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
ซึงส่งผลต่อการค้า การ
อุปโภคและบริโภคทัวโลกอย่างมหาศาล ยอดขายในลูกค้าทังตลาดหลักและตลาดรองชะงักเป็ นเวลาหลายเดือน
จึงเป็ นสาเหตุสาํ คัญของผลขาดทุน ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. บริษัทนํานโยบายการลดราคาขายสินค้า เพือรักษาสภาพคล่องและตรึงลูกค้าเดิมไว้ บริษัทจึง
ต้องลดราคาขายสินค้า ส่งผลให้รายได้ลดลงจากปี ทีแล้ว %
2. ระบายสินค้าทีเคลือนไหวช้าในราคาทีตํากว่าทุน เพือตอบสนองนโยบายรักษาสภาพคล่องใน
ยามวิกฤต
3. การขาดแคลนวัตถุดิบเนืองจากเกษตรกรไม่มนใจในตลาด
ั
จึงลดกําลังการผลิตลง ทําให้ราคา
วัตถุดบิ สูงขึน
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบถึงความเสียงและการบริหารจัดการความ
เสียงในด้านต่างๆ ดังนี
1. ความเสียงจากการจัดซือจัดหาวัตถุดิบ
การบริหารความเสียง
วัตถุดบิ เป็ นต้นทุนหลักมากกว่า % ของการผลิตสินค้า กุง้ มาจากการเพาะเลียง % โดยซือ
ผ่านแพกุง้ หรือผูร้ วบรวม ซึงมีทงหมด
ั
- ราย ทําให้ลดความเสียงจากการขาดแคลนวัตถุดบิ ส่วนหมึก เป็ น
วัตถุดบิ ทีมาจากธรรมชาติ ไม่สามารถเพาะเลียงได้แบบกุง้
ดังนัน ในช่วงทีมีวตั ถุดบิ จํานวนมาก และราคาถูก ทางบริษัทจะวางแผนจัดซือวัตถุดบิ ในช่วงราคา
ตํามาเก็บเป็ นสต็อควัตถุดบิ เอาไว้ใช้ เพือนํามาผลิตเป็ นสินค้าในช่วงทีวัตถุดิบมีราคาสูง
2. ความเสียงจากการแข่งขันในตลาด

เนืองจากประเทศคูแ่ ข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีคา่ จ้างแรงงานทีตํากว่าประเทศ
ไทย และความต้องการของลูกค้าในตลาดหลัก คือ ประเทศญีปุ่ น และประเทศอิตาลี ในการเลือกซือสินค้า
เปลียนไป คือต้องการสินค้าคุณภาพดีในราคาทีถูกลง จากเดิมทีต้องการสินค้าคุณภาพชันเยียมและยอมรับราคา
สินค้าทีสูง
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การบริหารความเสียง
บริษัทฯ จึงได้ขยายการขายและการส่งออกไปยังตลาดเป้าหมายอืน เช่น จีน ไต้หวัน เซียงไฮ้
เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รวมถึงตลาดในประเทศเพือขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสียงจากการแข่งขันที
รุนแรงและความต้องการของลูกค้าทีเปลียนแปลงไปจากเดิม
3. ความเสียงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้

สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่สง่ ไปยังประเทศญี ปุ่ น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
และเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ เหล่านีมีผลกระทบใน
ด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ เนืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ เป็ นปั จจัยภายนอกทีควบคุมได้ยาก
การบริหารความเสียง
ทางบริษัทฯ
จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ า้ อย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะนโยบายทีเกียวกับโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
การล็อกดาวน์ประเทศ และการกระบวนการตรวจสอบ
สินค้าทีนําเข้า บริษัทฯ ได้วิเคราะห์และวางแผนเพือปรับแผนการผลิตและการขาย รวมถึงลดความเสียงเรือง
ดังกล่าวกับการเปิ ดตลาดในประเทศใหม่ๆ เช่นกัน
4. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ

เนืองจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้าจําหน่ายยังต่างประเทศ ดังนันการรับชําระค่าสินค้าอยู่
ในรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปี
ทีผ่านมาความผันผวนของอัตราแลกเปลียนการแข็งค่าของ
เงินบาท จึงมีผลกระทบต่อบริษทั ฯ เป็ นอย่างยิง
การบริหารความเสียง
บริษัทฯ ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของตลาดการเงิน และบริหารจัดการเพือลด
ผลกระทบทีจะเกิดขึน กําหนดนโยบายการทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือให้บริษัทสามารถ
บริหารจัดการความผันผวนของอัตราแลกเปลียนได้อย่างมีประสิทธภาพมากขึน
5. ความเสียงทางด้านการเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรน่า
ส่งมอบสินค้า หรือยกเลิกการสังซือสินค้า เป็ นจํานวนมาก
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การบริหารความเสียง
บริษัทฯ ได้กาํ ลังการผลิตลง เพือควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึง
การปรับเปลียนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับตลาดเดิมและตลาดใหม่ ทังนีบริษัทฯ ได้ปรับเปลียนและเจรจาเรือง
เงือนไขการรับชําระเงินจากลูกค้าให้มีการชําระเงินทีเร็วขึนกว่าเดิม
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูล
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม และขอให้ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในปี
2563
นายชัยวัชร์ แจ้งต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ว่า สําหรับวาระนีเป็ นวาระทีต้องการให้ทีประชุมรับทราบ
ถ้าไม่มีทา่ นใดสอบถาม สรุ ปว่าทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี ทีผ่านมา
วาระที

พิจารณาอนุ มัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ รักษาการกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี ได้ขอให้ที
ประชุมพิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนําเสนอข้อมูลดังนี
ตารางแสดงข้อมูลสําคัญเกียวกับงบการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

สินทรัพย์
ณ ธันวาคม
มี สิ นทรัพ ย์รวมเท่ากับ , . ล้านบาท ปี
สิ นทรัพ ย์รวมทังสิน
, . ล้านบาท ลดลง % เนื องจากการระบายสิ นค้าคงเหลื อที คงค้างออกขายอย่างเป็ น
สาระสําคัญและได้มีการพิจารณามูลค่าสินค้ารวมทังการเสือมสภาพ
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หนีสิน
ณ ธันวาคม
มี หนี สินรวมเท่ากับ
มี มูลค่า . ล้านบาท แต่ปี
มูลค่า
. ล้านบาท ลดลง % เนืองจากบริษัทสามารถชําระหนีเงินกูย้ ืมระยะสันและดอกเบียได้ดี
แม้วา่ จะมีผลขาดทุนในปี นี
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ
ธันวาคม
มีส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเท่ากับ . ล้านบาท แต่ปี
มูลค่า .
ล้านบาท ลดลง %
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูล
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม และขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน สําหรับปี สินสุด ณ วันที ธันวาคม
ทังนีผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปได้ดงั นี
จํานวน 6,082,360
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
0
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
0
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
-ไม่มี-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

จากนันนายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ เลขานุการบริษัท เป็ น
ผูด้ าํ เนินการพิจารณาตามวาระการประชุมที วาระที

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี

นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี ได้ขอให้ทีประชุม
พิจารณาการนําเสนอข้อมูลดังนี
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ
ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
ภายหลังชําระภาษี และตังสํารองตามกฎหมายแล้ว และทังนีต้องขึนอยู่กบั ผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัท
ย่อยในแต่ละปี และขึนกับมติของทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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ตารางแสดงข้อมูลสําคัญเกียวกับการจ่ายเงินปั นผลในช่วง ปี ทีผ่านมาและปี ทีเสนอ

สําหรับในปี
ผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ จํานวน . ล้านบาท
ตามทีได้รายงานให้ทราบในวาระที ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นาํ เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี
พิจารณางดจ่ายเงินปั นผล
นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูล
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม และขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี
มติ

ที ประชุม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ ด ้ว ยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์อ นุมัติ ง ดจ่ า ยเงิ นปั น ผลจากผลการ
ดําเนินงานปี
ทังนีผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปได้ดงั นี
จํานวน 6,082,360
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
0
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
0
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
-ไม่มี-

วาระที

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ

นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ เลขานุการบริษัทฯ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี ได้ขอให้ทีประชุม
พิจารณาข้อมูลดังนี
ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด ข้อ กําหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ให้กรรมการ
จะต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสามเป็ นอัตรา สําหรับบริษัทฯ มีคณะกรรมการ ท่าน ดังนันกรรมการที
ต้องออกตามวาระมีจาํ นวน ท่าน มีรายชือดังนี

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที
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บริษัทฯ ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.

นายสุวฒ
ั น์ โรจนกิจ
นางฮึง เฉียว ไน้
นายฮึง เฉียว จิน
นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์

บริษัทฯ
ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัท ซึงเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในการปฏิบตั ิตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
สําหรับการเปิ ดโอกาสในเรืองดังกล่าว ไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาํ เสนอรายชือของคณะกรรมการทัง
ท่านพิจารณาแต่งตังกลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากพิจารณาแล้วว่าบุคคลทัง ท่านเป็ นผูม้ ีความรูค้ วามสามารถ
และมีประสบการณ์ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ การดําเนินธุรกิจ
และสําหรับประวัตแิ ละประสบการณ์การทํางานของ
กรรมการ ทัง ท่าน บริษัทฯ ได้เปิ ดเผยไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูล
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม และขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการ
บริษัท เสนอทัง ท่าน ทังนีผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปได้ดงั นี

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที
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บริษัทฯ ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)

. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ
จํานวน
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
. นางฮึง เฉียว ไน้
จํานวน
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
. นายฮึง เฉียว จิน
จํานวน
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
. นายเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
จํานวน
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
วาระที

6,082,260
100
0
-ไม่มี-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9984
0.0016
0.00
0.00

6,082,260
100
0
-ไม่มี-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9984
0.0016
0.00
0.00

6,082,360
0
0
-ไม่มี-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

6,082,360
0
0
-ไม่มี-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี
นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี ได้แจ้งในทีประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด ข้อ กําหนดว่า “บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สดุ แล้วแต่ที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะกําหนด” และขอให้ทีประชุมพิจารณาข้อมูลดังนี

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที
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ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงข้อมูลสําคัญเกียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในช่วง ปี ทีผ่านมา และปี ทีเสนอ
รายละเอียด

ปี 2564 (ปี ทีเสนอ)
เงินประจํา
ตําแหน่ง

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

เบีย
ประชุม
ต่อครัง
ต่อคนที
เข้าร่วม
ประชุม

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เบีย
ประชุม
ต่อครัง
ต่อคนที
เข้าร่วม
ประชุม

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เบีย
ประชุม
ต่อครัง
ต่อคนที
เข้าร่วม
ประชุม

เงินประจํา
ตําแหน่ง

เบีย
ประชุม
ต่อครัง
ต่อคนที
เข้าร่วม
ประชุม

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการ

20,000/เดือน

15,000

40,000/
เดือน

15,000

40,000/
เดือน

15,000

20,000/
เดือน

10,000

- รองประธาน
กรรมการ

10,000/เดือน

10,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

10,000

5,000/เดือน

10,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

10,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

ไม่มี

-กรรมการอืน (ที
ไม่มี
ไม่ใช่กรรมการ
ตรวจสอบ)
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

10,000

10,000

50,000/ปี

ไม่มี

5,000 40,000/คน/
ปี

ไม่มี

กรรมการอิสระ
(ยกเว้นประธานและ
รองประธาน)
- กรรมการอืน

- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ไม่มี

15,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

- กรรมการตรวจสอบ

ไม่มี

10,000

ไม่มี

5,000

ไม่มี

3.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ
สรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ
4.ค่าตอบแทนอืน ๆ

ไม่มี

10,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

10,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

5,000
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

5,000
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

5,000
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

1. คณะกรรมการบริษัท เสนอให้จา่ ยค่าตอบแทนดังนี
- ประธานกรรมการ เสนอให้จ่ายเงินประจําตําแหน่ง ,
, . บาทครังทีเข้าประชุม
- รองประธานกรรมการ เสนอให้จา่ ยเงินประจําตําแหน่ง
ประชุม ,
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

. บาท/เดือน และค่าเบียประชุม
,

.

บาท/เดือน และค่าเบีย

. บาทต่อครังทีเข้าประชุม
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-

กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานและรองประธาน) เสนอให้จา่ ยเงินประจําตําแหน่ง ,
บาท/เดือน และค่าเบียประชุม , . บาทต่อครังทีเข้าประชุม

.

กรรมการอืน เสนอให้จา่ ยค่าเบียประชุม , . บาทต่อครังทีเข้าประชุม
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จา่ ยค่าตอบแทนดังนี
-

- ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอให้จา่ ยค่าเบียประชุม

, . บาทต่อครังทีเข้าประชุม
- กรรมการตรวจสอบ เสนอให้จา่ ยค่าเบียประชุม , . บาทต่อครังทีเข้าประชุม
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จา่ ยค่าตอบแทนดังนี
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จา่ ยค่าเบียประชุม

,

.

บาท

ต่อครังทีเข้าประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้จา่ ยค่าเบียประชุม ,

.

บาทต่อครังที

เข้าประชุม
4. ค่าตอบแทนอืนๆ -ไม่มีนางสาวจิรภา ลีลาสําราญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูล
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม และขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ให้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอ
ทังนีผลการนับคะแนนในวาระนี สรุปได้ดงั นี
จํานวน 6,082,360
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
0
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
0
คะแนนเสียง “งดออกเสียง” จํานวน
บัตรเสีย
จํานวน
-ไม่มี-

วาระที

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
0.00

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี

นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ เลขานุการบริษัทเป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมในวาระนี ได้ขอให้ทีประชุม
พิจารณาข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมและนําเสนอข้อมูลดังนี

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

/

หน้า 13 /15
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ั น์หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)

ตารางแสดงข้อมูลสําคัญเกียวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในช่วง ปี ทีผ่านมาและปี ทีเสนอ

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นาํ เสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ฯ แต่งตังผูส้ อบบัญชี จากบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายชือของผูส้ อบบัญชีดงั นี
1. นางสาวบงกช
อําเสงียม
ผูส้ อบบัญชีเลขที
2. นายธนิต

โอสถาเลิศ
อึงภากรณ์

3. นายบัณฑิต

ผูส้ อบบัญชีเลขที
ผูส้ อบบัญชเลขที

ในปี
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ทีประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยเป็ นเงิน , , . เพิมขึน , . บาท จากปี
ทีจ่ายค่าตอบแทน , , .
บาท
ในปี
ค่าใช้จา่ ยดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของงบการเงินของบริษัทร่วม(ถ้ามี) และไม่รวม
ค่าใช้จา่ ยในการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รายชือของผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ เมือวันที
กุมภาพันธ์
ซึงคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็ นบริษัทชันนํา
ระดับประเทศด้านการสอบบัญชี ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีรวมถึงค่าตอบแทน เห็นว่าเป็ นผูท้ ีมีความ
เหมาะสมเพียงพอและรายชือของผูส้ อบบัญชีทงั
ท่านเป็ นบุคคลทีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีสว่ นได้เสีย
ระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
รวมถึงผูท้ ีมีสว่ นเกียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว
นางสาวจิรภา ลีลาสําราญ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูล
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะเพิมเติม และขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั วิ าระนี
มติ

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ให้แต่งตัง นางสาวบงกช อําเสงียม ผูส้ อบ
บัญชีเลขที
หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้ อบบัญชีเลขที
หรือ นายบัณฑิต อึงภากรณ์ ผูส้ อบ
บัญชีเลขที
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ปี
โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน , , . บาท

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที

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

ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht

.

เขียนที่
Written at
.

วันที่
Date

(1) ข้าพเจ้า

เดือน
Month

.

พ.ศ.
Year

.

สัญชาติ

I/We

.

Nationality

อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

.

.
.

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
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 สามารถมอบอานาจให้กรรมการอิสระของบริษัทได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.)
1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. นายพิชยั
Mr.Pichai

อายุ
Age

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
years, residing at

ตาบล/แขวง
Tambol / Khwaeng

.
อาเภอ/เขต
Amphur / Khet

.
.
.

หรือ
or
ลิม้ รสเจริญ
กรรมการอิสระ
Limroscharoen Independent Director

อายุ 69 ปี
Age 69 years

หรือ
or

อยูบ่ า้ นเลขที่ 602 ถนนคลองเรียน 1 ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Residing at 602 Klongrian 1 Road, Hatyai, Hatyai, Songkhla, 90110
กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากรรมการท่านอื่น ๆ
Independent Director : No special interest which is different from other directors

3. นายสุวฒ
ั น์
Mr.Suwat
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at

โรจนกิจ
กรรมการอิสระ
อายุ 72 ปี
Rochanakij
Independent Director Age 72 years
105/9 หมูท่ ี่ 5 ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
105/9 Moo 5 Khohong, Hatyai, Songkhla, 90110

หรือ
or

กรรมการอิสระ : ไม่มีส่วนได้ เสียพิเศษทีแ่ ตกต่างจากรรมการท่านอื่น ๆ
Independent Director : No special interest which is different from other directors
หน้าที่ 1 จาก จานวน 7 หน้า

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 43/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) เลขที่
4/2 หมูท่ ี่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.43/2022 to be held on April 27, 2022 at 2:00 p.m. at Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public
Company Limited 4/2 Moo 3, Asia Highway No.43, Namom, Songkhla or on any date and at any postponement thereof.
(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 42/2564
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting No. 42/2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for the year 2021
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive
Income for the year ended December 31, 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2564
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the year 2021
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

หน้าที่ 2 จาก จานวน 7 หน้า
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who retire by rotation
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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:
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
To elect directors as a whole.
เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
To elect each director individually.
5.1) รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

5.1) Associate Professor Dr.Pitsanu Bunnual

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

5.2) นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ
เห็นด้วย / Approve

5.4) ดร.สุรพล อารียก์ ลุ
เห็นด้วย / Approve

5.2) Mrs. Sudarat Laotheppitak Prawat
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

5.3) นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
เห็นด้วย / Approve

งดออกเสียง / Abstain

งดออกเสียง / Abstain

5.3) Miss Chareonporn Chotiwattanaphan
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

5.4) Dr.Surapon Arrykul
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2565
Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of directors for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2022
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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
หน้าที่ 3 จาก จานวน 7 หน้า

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 To consider other matters (if any)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
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.
(6) ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้ รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify
in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

หน้าที่ 4 จาก จานวน 7 หน้า

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจา
ต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

หน้าที่ 5 จาก จานวน 7 หน้า

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

ใบประจาต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited (“The Company”)
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 43/2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่
จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเซีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
At the Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2022 to be held on April 27, 2022 at 2: 00 p. m. at
Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited 4/2 Moo 3, Asia highway No.43, Namom, Songkhla or on
any date and at any postponement thereof.

วาระที่
Agenda

เรือ่ ง
Subject

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

วาระที่
Agenda

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

เรือ่ ง
Subject

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

วาระที่
Agenda

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

เรือ่ ง
Subject

.

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(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

หน้าที่ 6 จาก จานวน 7 หน้า

สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2 แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ

❑ วาระที่
Agenda

เรือ่ ง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นด้วย / Approve
ชื่อกรรมการ
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

หน้าที่ 7 จาก จานวน 7 หน้า

สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและแผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2565
บุคคลธรรมดา
1. ผู้ถือสัญชาติไทย
1.1 บัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สาเนา หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
นิติบุคคล
1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า
1.2 สาเนา บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
2.1 หนังสือรับรองบริษัท
2.2 สาเนา หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(สาเนาเอกสารจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง)

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

หน้าที่ 1 จาก จานวน 1 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชือ่ -ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:

ถือหุ้นในบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ประวัติการทางาน
2519 ถึง 2560
2540 ถึง ปัจจุบัน
2542 ถึง ปัจจุบัน
2543 ถึง 2561
2557 ถึง 2560
2559 ถึง ปัจจุบัน
2559 ถึง ปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
69 ปี
ไทย
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เหมืองแร่) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.E. (Mining Engineering), University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
Cert. Coal Mining Technology, USSR
Ph.D. (Mineral Processing), Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไม่มี
28 เมษายน 2559
22 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562
6 ปี

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท เคียงตะวันโม่หิน จากัด
วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองหินปูน บริษัท ผาทองทุ่งสง จากัด
วิศวกรควบคุมเหมืองหินปูน ห้างหุ้นส่วนจากัด ทุ่งนุ้ยศิลาทอง
ที่ปรึกษาเหมืองหินแกรนิต บริษัท เหมืองแร่ลิวง จากัด
วิศวกรควบคุมและที่ปรึกษาเหมืองแร่โปแทช บริษัท ไทยคาลิ จากัด
กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/6
ครั้ง (83%)
ผลงานในตาแหน่งกรรมการ
:
- ร่วมกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการ
การดาเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
แผนงบประมาณที่ได้ร่วมกาหนด
- ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนาประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
:
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

หน้าที่ 1 จาก จานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชือ่ -ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุ้นในบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก

:
:
:
:
:

จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ประวัติการทางาน
2554 ถึง 2560
2561 ถึง 2561
2562 ถึง 2564
2564 ถึง ปัจจุบัน

:

นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทักษ์ ประวัติ
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อทั่วไปและสานักงาน
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
51 ปี
ไทย
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มี
28 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
(แทน นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562)
1 ปี 3 เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนบริหารสานักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการบริหารส่วนสานักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการส่วนสานักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดซื้อทั่วไปและสานักงาน
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
2564 ถึง ปัจจุบัน
:
กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม
:
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2/2 ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
11/11 ครั้ง (100%)
ผลงานในตาแหน่งกรรมการ
:
- ร่วมกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการ
การดาเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
แผนงบประมาณที่ได้ร่วมกาหนด
- ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนาประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
:
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี
:
:
:
:

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

หน้าที่ 2 จาก จานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชือ่ -ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุ้นในบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ประวัติการทางาน
2540 ถึง ปัจจุบัน
2554 ถึง 2560
2559 ถึง ปัจจุบัน
2561 ถึง 2564

:
:
:
:
:
:
:

นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
60 ปี
ไทย
BSc Business Management, Northern Arizona University ประเทศสหรัฐอเมริกา
จานวน 108,000 หุ้น คิดเป็น 1.44% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
12 พฤษภาคม 2559
24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563
6 ปี

กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์ จากัด
ผู้จัดการส่วนบริหารสานักงาน บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
2564 ถึง ปัจจุบัน
:
รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม
:
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการบริหาร
11/11 ครั้ง (100%)
ผลงานในตาแหน่งกรรมการ
:
- ร่วมกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการ
การดาเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
แผนงบประมาณที่ได้ร่วมกาหนด
- ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนาประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
:
ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
ประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี
:
:
:
:

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา

หน้าที่ 3 จาก จานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชือ่ -ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตาแหน่งปัจจุบัน

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:

ถือหุ้นในบริษัท
ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก
ได้รับการแต่งตั้งครั้งล่าสุด
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ประวัติการทางาน
2517 ถึง 2517
2534 ถึง ปัจจุบัน
2542 ถึง ปัจจุบัน
2554 ถึง 2558
2558 ถึง ปัจจุบัน
2564 ถึง ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
การเข้าร่วมประชุม

:
:
:
:

ดร.สุรพล อารีย์กุล
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
73 ปี
ไทย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma Mining Exploration I.T.C., ประเทศเนเธอร์แลนด์
Applied Geology, University of New South Wales, ประเทศออสเตรเลีย
ไม่มี
พ.ศ. 2534
24 กรกฎาคม 2563 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41/2563
31 ปี

รักษาการผู้จัดการ เหมืองเขาศูนย์
กรรมการอิสระ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
อุปนายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานกรรมการ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8/8
ครั้ง (100%)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6/6
ครั้ง (100%)
ผลงานในตาแหน่งกรรมการ
:
- ร่วมกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ และพิจารณากิจการ
การดาเนินงานธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีความมั่นคง และมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- กากับดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และ
แผนงบประมาณที่ได้ร่วมกาหนด
- ส่งเสริมการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และส่งเสริมการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งนาประสบการณ์มาร่วม
วินิจฉัยร่วมแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญ ตลอดจนพยายามแก้ไข
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ
ตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
:
ไม่มีการดารงตาแหน่ง
ประวัติการกระทาความผิดตามกฎหมายย้อนหลังในระยะเวลา 10 ปี
:
ไม่มี
:
:
:
:
:
:
:
:

หมายเหตุ กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง การพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง จากการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลงานปฏิบัติที่ผ่านมา
หน้าที่ 4 จาก จานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

หมวด 3
กรรมการและอานาจกรรมการ
ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้
พิจารณา เลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตาแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ
จานวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสีย
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็
ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 16. บาเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกาหนด
ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จาเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วน
ปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 19. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งลาออกของตน ให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 21. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู่
หน้าที่ 1 จาก จานวน 4 หน้า
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ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท
จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกาหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้อยขอเช่นว่านั้น
ข้อ 24. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอานาจหน้าที่ดาเนินการภายในขอบเขต
กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น และมีอานาจกระทาการใดๆ
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของ
บริษัท และให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
ข้อ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่ งมีเ สียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ น แต่ ก รรมการซึ่งมี ส่ว นได้เสีย ในเรื่อ งใดไม่มีสิท ธิ อ อกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 27. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททาขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือ
ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้อ 28. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง
ข้อ 29. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิ จการของบริษัทไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์
ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
ข้อ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
ณ ที่อนื่ ใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกาหนด
ข้อ 31. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด คณะกรรมการมีอานาจที่จะขาย หรือจานองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรืประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาล
หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ
หน้าที่ 2 จาก จานวน 4 หน้า
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หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถอื หุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราว
อื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
ห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือจานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทาหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการ
ประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัด
ประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึ่ง คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม
(3) วัน
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า ยีส่ ิบห้า (25)
คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
อันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จาเป็นต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษทั มหาชนจากัด
กาหนด และอย่างน้อยให้มรี ายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และมอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

หน้าที่ 3 จาก จานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ
และจ าเป็ น ต้ อ งเลื่ อ นการพิ จ ารณา ให้ ที่ ป ระชุ ม ก าหนดสถานที่ วั น และเวลาที่ จ ะประชุ ม ครั้ ง ต่ อ ไป และให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ าเจ็ด
(7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุม
ด้วย
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษทั มหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกับบุคคลอืน่ โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทาดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดาเนินการไปในระยะรอบปีที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
กิจการอื่น ๆ

หน้าที่ 4 จาก จานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จ ะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยสาคัญในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ได้กาหนดไว้ มีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขั้นต่าที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุนกาหนด เช่น การมีส่วนเกี่ยวข้องในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรวมถึงการมีอานาจความคุมหรือมีส่วนได้เสียอื่นใดไม่ ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสาคัญ ตามรายละเอียดในข้อ 2, 4 ,5 และ 6

หน้าที่ 1 จาก จานวน 1 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7 มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43/2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงขอความร่วมมือผู้จะเข้าร่วม
ประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวปฏิบัติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการคัดกรองโรค ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย รวมถึงการให้ข้อมูล
เพื่อประเมินสุขภาพตนเองก่อนเข้าสถานที่ประชุม สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมและบุคคลใกล้ชิดที่มีความเสี่ยงอย่างใด
อย่างหนึ่งตามที่ระบุในแบบสอบถาม จะไม่สามารถเข้าบริเวณอาคารและสถานที่ประชุมได้ทุกกรณี
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุม
2.1 ในกรณีที่พบผู้ถือหุ้น หรือผู้รั บมอบฉั น ทะที่มี ความเสี่ย งดั งต่ อไปนี้ ได้แก่ มีอาการไข้สูงกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจลาบาก หอบเหนื่อย หรือมีข้อบ่งชี้
อื่นที่เข้าข่ายว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.2 เป็นผู้เดินทางพักอาศัยหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม รวมถึง เป็นผู้ที่เดินทางไปในสถานที่แออัดที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าประชุม
3. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และงดการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ยกเว้นนาดื่ม ในระหว่างการประชุม เพื่อลด
ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. เพื่ อ สุ ข ภาพและความปลอดภัย ของส่ว นรวม ผู้ ที่ เ ข้ า ข่ า ยดังกล่าวควรมอบฉั น ทะให้ผู้อื่ น ที่ไ ม่มีค วามเสี่ยง หรื อ
กรรมการอิสระของบริษัท สาหรับเข้าร่วมประชุมแทนตามวิธีซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ทั้ งนี้ ทางบริ ษั ท ด าเนิ น การตามแนวทางการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี (“การประชุ ม AGM”) ของบริ ษั ท
จดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน กรุณาให้ความร่วมมือการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
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