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

ปดอากรแสตมป 20 บาท
Duty Stamp 20 Baht
.

(1) ขาพเจา
I/We
อยูบานเลขที่
Address

.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

เดือน
Month

.

พ.ศ.
Year

.

สัญชาติ

.

Nationality

.

.
.

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) ( “ บริษัท” )
Being a shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited ( “The Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุน
shares

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follow:

หุนสามัญ
Ordinary share

หุน
shares

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

หุนบุริมสิทธิ
Preference share

หุน
shares

ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระของบริษัทได)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.)
1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุป
อยูบานเลขที่
Age
years, residing at
ตําบล/แขวง
Tambol / Khwaeng
หรือ
or

2. ดร.กิตติพัฒน ตันตระรุงโรจน กรรมการอิสระ
Dr.Kittiphat Tantrarungroj Independent Director
อยูบานเลขที่ 55 ถนนไทยอาคาร อ.หาดใหญ จ.สงขลา
Residing at 55 Thaiarkarn Road , Hatyai, Songkhla.

อําเภอ/เขต
Amphur / Knet

อายุ 63 ป
Age 63 years
90110
90110

หรือ
or

3. นายปรีชา
Mr.Preecha
อยูบานเลขที่
Residing at

สันติธรรมารักษ กรรมการอิสระ
อายุ 63 ป
Santithammarak Independent Director Age 63 years
12/2 ถนนหอยมุกต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
12/2 Hoi mook Road , Hatyai, Songkhla. 90110

หรือ
or

3. นายสุวัฒน
Mr.Suwat
อยูบานเลขที่
Residing at

โรจนกิจ
กรรมการอิสระ
อายุ 66 ป
หรือ
Rochanakij
Independent Director Age 66 years
or
105/9 หมูที่ 5 ตําบลคอหงส อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
105/9 Moo 5 Khohong , Hatyai , Songkhla. 90110

.
.
.
.

หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.) หนา 1 จากจํานวน 7 หนา

4. พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร กรรมการอิสระ
อายุ 71 ป
หรือ
Pol.Maj.Gen.Parsert Janin Independent Director Age 71 years
or
อยูบานเลขที่ 389/19 หมูที่ 2 ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
Residing at 389/19 Moo 2 Pavong, Songkhla. 90100
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุนครั้งที่ 36/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมบริษัท เลขที่ 4/2 หมูที่ 3 ถนนสาย
เอเชีย 43 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 90310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นดวย
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders No.36/2015 to be held on Tuesday, 28 April 2015 at 2:00 p.m. at the Company’s conference room, 4/2
moo 3 Asia Highway No.43 , Namom Songkhla 90310 or on any date and at any postponement thereof.
(4) ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 35/2557
Agenda 1 Certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2014
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมา
Agenda 2 Acknowledge of the Board of Directors report on the Company’s performance for 2014
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
Agenda 3 Approval of the statements of financial position and statements of comprehensive income
as at December 31, 2014
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2557
Agenda 4 Approval the omission of dividend payment from 2014 operation
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain
หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.) หนา 2 จากจํานวน 7 หนา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 Appoint directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole.
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
To elect each director individually.
5.1) นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ
เห็นดวย / Approve

5.1) Mr.Chanchai Laoteppitaks
ไมเห็นดวย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

5.2) นางพิริยาพร แซฮึ้ง
เห็นดวย / Approve

5.2) Mrs.Piriyaponr Sae-Hng
ไมเห็นดวย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

5.3) นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ
เห็นดวย / Approve

5.3) Mr.Somnuk Chotiwattanaphan
ไมเห็นดวย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain

5.4) ดร.สุรพล
อารียกุล
เห็นดวย / Approve

5.4) Dr.Surapon Arrykul
ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

5.5) นายฮึ้ง เฉี่ยว เต็ก
เห็นดวย / Approve

5.5) Mr.H’ng Cheow Teik
ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
Agenda 6 Approval to remuneration for directors.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชีประจําป 2558
Agenda 7 Appoint an auditor for the year and the auditing fee 2015.
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.) หนา 3 จากจํานวน 7 หนา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda 8 Consider other issues (if any)
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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)
ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.
ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor
(............................................................)
ลงชื่อ/Signed.............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(............................................................)
ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(............................................................)
ลงชื่อ/Signed..............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(............................................................)

หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.) หนา 4 จากจํานวน 7 หนา

หมายเหตุ / Remark
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจํา
ตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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.

หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.) หนา 5 จากจํานวน 7 หนา

ใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex attached to the Proxy form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36/2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท
เลขที่ 4/2 หมูที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 90310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและ
สถานที่อื่นดวย
At the Annual General Meeting of Shareholders No.36/2015 to be held on Tuesday, 28 April 2015 at 2:00 p.m. at
the Company’s conference room, 4/2 moo 3 Asia Highway No.43 , Namom Songkhla 90310 or on any date and at any
postponement thereof.
วาระที่
Agenda

เรื่อง
Subject

.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

วาระที่
Agenda

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

เรื่อง
Subject

.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

วาระที่
Agenda

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

เรื่อง
Subject

.

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.) หนา 6 จากจํานวน 7 หนา

❑ วาระที่
Agenda

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นดวย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นดวย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นดวย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นดวย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นดวย / Approve
ชื่อกรรมการ
Director name
❑ เห็นดวย / Approve

.
❑ ไมเห็นดวย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

.
❑ ไมเห็นดวย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

.
❑ ไมเห็นดวย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

.
❑ ไมเห็นดวย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

.
❑ ไมเห็นดวย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

.
❑ ไมเห็นดวย / Disapprove

❑ งดออกเสียง / Abstain

หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.) หนา 7 จากจํานวน 7 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม

เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 36/2558
บุคคลธรรมดา
1. ผูถือสัญชาติไทย
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
2. ผูถือหุนสัญชาติตางดาว
2.1 หนังสือเดินทางของผูถือหุน
2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สําเนาหนังสือเดินทางของผูมอบฉันทะ
นิติบุคคล
1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกใหไมเกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการคา
1.2 สําเนาบัตรประจําตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
2.1 หนังสือรับรองบริษัท
2.2 สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
(สําเนาเอกสารจะตองรับรองสําเนาถูกตอง)
แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 36/2558

หนาที่ 1 จากจํานวน 1 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:
:
:

ถือหุนในบริษัทฯ

:
:
:
:
:

ไดรับการแตงตั้งครั้งแรก
ไดรับการแตงตั้งครั้งลาสุด
จํานวนปที่เปนกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2521 ถึง ปจจุบัน
:
2534 ถึง ปจจุบัน
:
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ :
ผลงานในป 2557

นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
กรรมการผูจัดการ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
63 ป
ไทย
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.)
จํานวน 642,840 หุน คิดเปน 8.57% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง
(งดออกเสียงในวาระที่ 5)
1/1/2521
27/4/2555 ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 33/2555
37 ป
กรรมการผูจัดการ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
6/6
ครั้ง
- รว มกําหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค ทิ ศทาง วางแผนกลยุท ธ และพิจ ารณา
กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯมีความมั่นคง และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงคที่วางไว
- ส งเสริมการดําเนินธุ รกิ จให เปน ไปตามกฎหมายตา งๆ ที่เกี่ ยวของกับบริษั ท
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ด ว ยความมุ ง มั่ น รวมทั้ ง นํ า
ประสบการณมารวมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา 10 ป

:
:

ไมมี
ไมมี

หนา 1 จาก จํานวน 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุนในบริษัทฯ

:

:
:

:
:
:
:

ไดรับการแตงตั้ง
ไดรับการแตงตั้งครั้งลาสุด
จํานวนปที่เปนกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2521 ถึง ปจจุบัน
2534 ถึง ปจจุบัน
2540 ถึง ปจจุบัน
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ
ผลงานในป 2557

:
:
:
:
:
:
:

นางพิริยาพร แซฮึ้ง
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
กรรมการ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
57 ป
ไทย
ASSUMPTION BUSINESS ADMINISTRATION COLLEGE
จํานวนหุน 298,700 หุน คิดเปน 3.98% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง
(งดออกเสียงในวาระที่ 5)
1/1/2531
27/4/2555 ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 33/2555
27 ป
กรรมการ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
กรรมการ บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส จํากัด
6/6
ครั้ง
- รว มกําหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค ทิ ศทาง วางแผนกลยุท ธ และพิจ ารณา
กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯมีความมั่นคง และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงคที่วางไว
- ส งเสริมการดําเนินธุ รกิ จให เปน ไปตามกฎหมายตา งๆ ที่เกี่ ยวของกับบริษั ท
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ด ว ยความมุ ง มั่ น รวมทั้ ง นํ า
ประสบการณมารวมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา 10 ป

:
:

ไมมี
ไมมี

หนา 2 จาก จํานวน 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุนในบริษัทฯ
ไดรับการแตงตั้ง
ไดรับการแตงตั้งครั้งลาสุด
จํานวนปที่เปนกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2541 ถึง ปจจุบัน
2531 ถึง ปจจุบัน
2540 ถึง ปจจุบัน
2546 ถึง ปจจุบัน
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ
ผลงานในป 2557

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
กรรมการ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
52 ป
ไทย
M.B.A BRIDGEPORT UNIVERSITY
จํานวนหุน 69,000 หุน คิดเปน 0.92% ของหุน ที่มีสิทธิออกเสียง
(งดออกเสียงในวาระที่ 5)
30/4/2541
27/4/2555 ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 33/2555
17 ป
กรรมการ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
กรรมการ บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส จํากัด
กรรมการ บริษัท เคเอ็นพีพร็อพเพอรตี้ จํากัด
6/6
ครั้ง
- รว มกําหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค ทิ ศทาง วางแผนกลยุท ธ และพิจ ารณา
กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯมีความมั่นคง และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงคที่วางไว
- ส งเสริมการดําเนินธุ รกิ จให เปน ไปตามกฎหมายตา งๆ ที่เกี่ ยวของกับบริษั ท
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ด ว ยความมุ ง มั่ น รวมทั้ ง นํ า
ประสบการณมารวมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา 10 ป

:
:

ไมมี
ไมมี

หนา 3 จาก จํานวน 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

:

:
:

:
:

ดร.สุรพล
อารียกุล
กรรมการที่เปนอิสระ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
67 ป
ไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
DIPLOMA MINING EXPLORATION L.T.C., THE NETHEARLANDS
ปริญญาเอก APPLIED GEOLOGY , U.N.S.W., AUSTRALIA

ถือหุนในบริษัทฯ
:
ไดรับการแตงตั้ง
:
ไดรับการแตงตั้งครั้งลาสุด
:
จํานวนปที่เปนกรรมการ
:
ประวัติการทํางาน
2534 ถึง ปจจุบัน
:
2542 ถึง ปจจุบัน
:
2551 ถึง ปจจุบัน
:
2552 ถึง ปจจุบัน
:
2552 ถึง ปจจุบัน
:
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ :
การเขารวมประชุมกรรมการตรวจสอบ :
ผลงานในป 2557

ไมมี
1/1/2534
27/4/2555 ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 33/2555
24 ป
กรรมการอิสระ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
อุปนายก สภาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
อาจารยพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5/6
ครั้ง
4/4
ครั้ง
- รว มกําหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค ทิ ศทาง วางแผนกลยุท ธ และพิจ ารณา
กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯมีความมั่นคง และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงคที่วางไว
- ส งเสริมการดําเนินธุ รกิ จให เปน ไปตามกฎหมายตา งๆ ที่เกี่ ยวของกับบริษั ท
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของ
บริษัทฯ ดวยความมุงมั่น รวมทั้ง นําประสบการณม ารวมวินิ จฉัย แสดงความ
คิดเห็ น ใหขอเสนอแนะและรวมตัดสิ นใจในเรื่อ งที่สํา คัญ ตลอดจนพยายาม
แกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา 10 ป

:
:

ไมมี
ไมมี
หนา 4 จาก จํานวน 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ชื่อ-ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหนงปจจุบัน

:
:
:

อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
ถือหุนในบริษัทฯ

:
:
:
:

:
:
:
:

ไดรับการแตงตั้ง
ไดรับการแตงตั้งครั้งลาสุด
จํานวนปที่เปนกรรมการ
ประวัติการทํางาน
2535 ถึง ปจจุบัน
:
2531 ถึง ปจจุบัน
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ :
ผลงานในป 2557

Mr.H’ng Cheow Teik
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ
รองกรรมการผูจัดการผูจัดการสวนการขาย
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
60 ป
มาเลเซีย
Higher School Certificate Methodist High School , Malaysia
จํานวนหุน 456,580 หุน คิดเปน 6.09% ของหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียง
(งดออกเสียงในวาระที่ 5)
27/4/2550
30/4/2556 ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 34/2556
8 ป
กรรมการบริษัท H’ng Kim Chang & Son, Sdn. Bhd. , Malaysia
กรรมการบริษัท Kiang Huat SeaGull Trading Frozen Food Sdn. Bhd. , Malaysia
6/6
ครั้ง
- รว มกําหนดนโยบาย วัตถุ ประสงค ทิ ศทาง วางแผนกลยุท ธ และพิ จ ารณา
กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อใหบริษัทฯมีความมั่นคง และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
- กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย
วัตถุประสงคที่วางไว
- ส งเสริมการดําเนินธุ รกิ จให เปน ไปตามกฎหมายตา งๆ ที่เกี่ ยวของกับบริษั ท
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ปฏิ บั ติ ง านในฐานะกรรมการของบริ ษั ท ฯ ด ว ยความมุ ง มั่ น รวมทั้ ง นํ า
ประสบการณมารวมวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญ
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมสี วนไดเสีย

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา 10 ป

:
:

ไมมี
ไมมี

หนา 5 จาก จํานวน 5 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน

หมวด 3
กรรมการและอํานาจกรรมการ
ขอ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน โดยใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเปน ผู
พิจารณา เลือกตั้ง และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ กรรมการผูจัดการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
ขอ 15. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสีย
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ
ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ขอ 16. บําเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด
ขอ 17. ผูเปนกรรมการของบริษัท ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท
ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบีย นบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
ขอ 19. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการอาจพนตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก
ขอ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงลาออกของตน ใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได
ขอ 21. ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน
บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเ พียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตน
แทน

หนา 1 จากจํานวน 4 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยัง
เหลืออยู
ขอ 22. ที่ประชุมผูถือหุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ขอ 23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย จัดสงหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชนของ
บริษัท จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกวานั้นก็ได
ในกรณีที่กรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการกําหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันที่ไดรับการรอยขอเชนวานั้น
ขอ 24. องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะตองประกอบดวยกรรมการไมน อยกวา กึ่งหนึ่งของจํา นวนกรรมการ
ทั้งหมด
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 25. คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาที่ดําเนินการภายในขอบเขต
กฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน และมีอํานาจกระทําการใดๆ
ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่เกี่ยวของกับการดังกลาวนั้น
คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได
กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท และใหคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได
ขอ 26. มติทั้งปวงของที่ประชุมคณะกรรมการ ใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการที่มาประชุม
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ขอ 27. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่บริษัททําขึ้นไมวาโดยตรง หรือโดยออม
หรือถือหุน หุนกู เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ขอ 28. คณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง
ขอ 29. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเป น
หุนสวนในหา งหุนสว นสามั ญหรือเปนหุน สวนไม จํากัด ความรับผิดในหางหุนสว นจํากัด หรื อเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวา
จะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
ขอ 30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด
หนา 2 จากจํานวน 4 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน

ขอ 31. ภายใตบังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด คณะกรรมการมีอํานาจที่จะขาย หรือจํานองอสังหาริมทรัพยใดๆ ของ
บริษัทหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยใดๆ ของบริษัทกวาสามปขึ้นไป หรือให หรืประนีประนอมยอมความหรือยื่น ฟอง
ตอศาล หรือมอบขอพิพาทใด ๆ ใหอนุญาโตตุลาการ

หมวด 4
การประชุมผูถือหุน
ขอ 32. การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที่
อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด
ขอ 33. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุม ผูถือหุน
คราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุน
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด เขาชื่อกันทําหนังสือในฉบั บเดียวกัน รอง
ขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ไดโดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน
คณะกรรมการตองจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ขอ 34. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผู
ถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม
อนึ่ง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวา
สาม (3) วัน
ขอ 35. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา ยี่สิบหา (25)
คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การ
ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม
และใหส งหนังสือ นัด ประชุ มไปยั งผู ถือ หุน ไม น อยกว าเจ็ด (7) วั น กอ นวั นประชุม ในการประชุ มครั้งหลั งนี้ ไ ม
จําเปนตองครบองคประชุม
ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได
การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
กําหนด และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้
ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
หนา 3 จากจํานวน 4 หนา
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ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
ขอ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมไมเสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม
เสร็จ และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งตอไป และให
คณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด
(7) วันกอนการประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุ มในหนังสือ พิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน กอนวั น
ประชุมดวย
ขอ 38. ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน
ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสีย งไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท
ค. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การมอบหมาย
ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน
กัน
ขอ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทําดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะรอบปที่ผานมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แตงตั้งผูสอบบัญชี
กิจการอื่น ๆ

หนา 4 จากจํานวน 4 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6 คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ
ของ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษั ท บริษั ทย อย บริ ษัท รว ม ผู ถือ หุนรายใหญ หรื อของผู มีอํ านาจควบคุมของบริ ษัท เวนแตจ ะไดพน จากการมี ลัก ษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง
และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทรวม
4. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผู มี
อํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท และไม
เปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท
และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่
มีนัยสําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงิน เดือนประจํา หรือถือ
หุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย างเดียวกันและเปน
การแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย
9. ไมมีลักษณะอื่นใด ที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ไดกําหนดไว มีความเขมงวดกวาขอกําหนดขั้นต่ําที่คณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด เชน การมีสวนเกี่ยวของในนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งรวมถึงการมีอํานาจความคุมหรือมีสวนไดเสียอื่นใดไม
วาทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสําคัญ ตามรายละเอียดในขอ 2, 4 , 5 และ 6

หนาที่ 1 จากจํานวน 1 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 ขอมูลแกไขของรายงานประจําป 2557 แผน CD

แกไขขอมูลหนาที่ 22 ของรายงานประจําป 2557
7.2 ผูถือหุน
รายชื่อกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
(วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด) มีรายนามดังนี้
รายชื่อ / กลุมผูถอื หุน
1.กลุมตระกูลโชติวัฒนะพันธุ
- บจก.โชติวัฒนโฮลดิ้งส
- นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ
- นางนันทนา
โชติวัฒนะพันธุ
- นางเจริญศรี
เจริญกุล
- นายสมนึก
โชติวัฒนะพันธุ
- นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ
2.กลุมตระกูลเหลาเทพพิทักษ
- นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ
- นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ
- นายวรศักดิ์ เหลาเทพพิทักษ
- นางสาวสุธีรา เหลาเทพพิทักษ
- นางลักษณา เหลาเทพพิทักษ
- นางวารุณี เหลาเทพพิทักษ
3.กลุมตระกูลสกุลฮึ้ง(H’NG)
- H’NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.
- MR.H’NG CHEOW TEIK
- นางพิริยาพร แซฮึ้ง
4.นายพิทักษ
รัชกิจประการ
5.บจก.ไทยเอ็นวีดอี าร
6.นายสมเกียรติ พีตกานนท
7.บจก.ซาวนา อิตาเลีย(ประเทศไทย)
8.นายสมเกียรติ ลิมทรง
9.MR.JOSEF RIEGLER
10.บจก.เดอรมาเทค(ประเทศไทย)
11.อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนหุน(หุน)
2,245,840
1,950,000
79,800
74,040
71,500
69,300
1,200
1,991,860
642,840
584,400
525,960
233,760
3,100
1,800
1,753,200
997,920
456,580
298,700
233,800
73,629
60,000
48,000
41,000
32,500
30,000
978,171
7,500,000

สัดสวน
การถือหุน(%)
29.94
26.00
1.06
0.99
0.95
0.92
0.02
26.55
8.57
7.79
7.01
3.12
0.04
0.02
23.38
13.31
6.09
3.98
3.12
0.98
0.80
0.64
0.55
0.43
0.40
13.21
100.00

หมายเหตุ :
1. รายชื่อของผูหุนใน บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้ลส จํากัด ประกอบดวย นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ , นางเจริญศรี เจริญกุล , นางพิริยาพร แซฮึ้ง ,
นางสาวจุฑามาศ โชติวัฒนะพันธุ , นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ , นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ , นางสาวเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ
และนายสมชาย โชติวัฒนะพันธุ
2. ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนที่มีนัยสําคัญในระยะเวลาหาปยอนหลัง และผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจาก Website
(www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯกอนการประชุมสามัญผูถือหุน

หนาที่ 1 จากจํานวน 4 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 ขอมูลแกไขของรายงานประจําป 2557 แผน CD

แกไขขอมูลหนาที่ 27, 28 ของรายงานประจําป 2557
8.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯได กํ า หนดนโยบายค า ตอบแทนกรรมการไว อ ย า งชั ด เจนและโปร ง ใส โดยค า ตอบแทนอยู ใ นระดั บ เดี ย วกั บ
อุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว
คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน
คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในป 2557

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รายชื่อกรรมการ
นายเจริญ
นางเจริญศรี
นายชาญชัย
นายวรศักดิ์
นางพิริยาพร
นายสมนึก
Mr.H’ng Cheow Teik
Mrs.H’ng Cheow Nai
นางสาวเจริญขวัญ
ดร.สุรพล
ดร.กิตติพัฒน
นายปรีชา
นายสุวัฒน
พล.ต.ต.ประเสริฐ

เหลาเทพพิทักษ
เจริญกุล
เหลาเทพพิทักษ
เหลาเทพพิทักษ
แซฮึ้ง
โชติวัฒนะพันธุ

โชติวัฒนะพันธุ
อารียกุล
ตันตระรุงโรจน
สันติธรรมารักษ
โรจนกิจ
จันทรอินทร

การดํารงตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

คาตอบแทน (บาท)
กรรมการ
กรรมการบริษัท
ตรวจสอบ
40,000.40,000.40,000.40,000.40,000.-

คาตอบแทนผูบริหาร
ในป 2557 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนประกอบดวย เงินเดือนและโบนัส ใหกับผูบริหารจํานวน 8 ราย รวมทั้งสิ้นเปนเงิน
8,011,500.- บาท
คาตอบแทนอื่นๆ
ไมมี

หนาที่ 2 จากจํานวน 4 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 ขอมูลแกไขของรายงานประจําป 2557 แผน CD

แกไขขอมูลหนาที่ 59 ของรายงานประจําป 2557
14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
1. ความสามารถในการทํากําไร
(หนวย : ลานบาท)

ตารางแสดงรายไดตามสวนดําเนินงาน
สายผลิตภัณฑ

กุงและกั้งแชแข็ง
ปลาหมึกและปลาแชแข็ง
รวม

ดําเนิน

เอเชีย

ยุโรป

การโดย

2557

2556

2557

CHOTI

1,340

1,881

4

51

149

1,391

2,030

TPT

อเมริกา

2556

ออสเตรเลีย

อื่นๆ

รวม

2557

2556

2557

2556

2557

2556

2557

2556

-

40

57

6

4

31

41

1,421

1,983

1,209

958

36

42

44

23

29

33

1,369

1,205

1,213

958

76

99

50

27

60

74

2,790

3,188

จากตารางดังกลา วแสดงถึงรายไดจ ากการขายของบริ ษัท ฯและบริ ษัท ยอยฯในป 2557 มีย อดรายไดจ ากการขายรวมเท ากั บ
2,790 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2556 ที่มีรายไดจากการขายรวม 3,188 ลานบาท ลดลง 398 ลานบาทหรือลดลงประมาณ 12.49%
สําหรับบริษัทฯมีรายไดจากการขายในตลาดเอเชียเปนลูกคาหลัก ซึ่งรายไดจากการขายในป 2557 เทากับ 1,340 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับในป 2556 มีรายไดจากการขาย 1,881 ลานบาท ลดลง 541 ลานบาท หรือลดลงประมาณ 28.5% สาเหตุหลักที่ทําใหบริษัทฯมี
รายไดจากการขายลดลง ก็เพราะตนทุนในการผลิตสินคาของบริษัทฯปรับตัวสูงขึ้นมากจากปญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบกุง(โรคตายดวน :
EMS) ทําใหสินคาของบริษัทฯไมสามารถทําการแขงขันในตลาดโลกได ประกอบการกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนก็สงผล
ใหรายไดของบริษัทฯและบริษัทยอยฯลดลงเชนกัน
แตอยางไรก็ดีบริษัทยอยของบริษัทฯ ก็มีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นโดยในป 2557 มีรายไดจากการขายเทากับ 1,369 ลานบาท
เมื่อเทียบกับป 2556 มีรายได จากการขาย 1,205 ลานบาท เพิ่มขึ้น 164 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 13.5% เนื่อ งจากบริษัทยอยฯ
สามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินคาไดเพิ่มขึ้นจึงสามารถเพิ่มรายไดจากการขายในตลาดยุโรปที่เปนตลาดสําคัญของบริษัทยอยฯ ได
เปนอยางดี
บริษัทฯและบริษัทฯยอยมีกําไรสุทธิรวม 0.54 ลานบาท ลดลงรอยละ 97.5 เมื่อเทียบกับป 2556 ซึ่งมีกําไร 21.47 ลานบาท
และมี อัต รากํ าไรขั้น ตน เทา กับ ร อยละ 1.49 ลดลงจากป 2556 ซึ่ งเทา กั บร อยละ 7.06 เปน ผลสื บเนื่ องจากผลขาดทุน สุท ธิ จากสาย
ผลิตภัณฑกุง
ผ ล ต อ บ แ ท น ส ว น ผู ถื อ หุ น (ROE)
ใ น ป 2 5 5 7 เ ท า กั บ ร อ ย ล ะ 0 . 0 4 ล ด ล ง จ า ก ป 2 5 5 6 ซึ่ ง เ ท า กั บ
รอยละ 1.63 เปนผลมาจากผลประกอบการสายผลิตภัณฑกุงที่เกิดภาวะขาดทุนเปนจํานวนมาก
จากผลการประกอบการที่ผานมา กําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยฯโดยรวมมีแนวโนมที่ลดลงจากสภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ
และสภาวะตลาดโลกที่ถดถอย จึงทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยฯตองเพิ่มความระมัดระวังในดานการควบคุมตนทุนการผลิต และบริหาร
การตลาดมากขึ้น

หนาที่ 3 จากจํานวน 4 หนา

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 ขอมูลแกไขของรายงานประจําป 2557 แผน CD

แกไขขอมูลหนาที่ 69 ของรายงานประจําป 2557
ตารางแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ
รายชื่อบริษัท
รายชื่อ

บริษัท

บริษัทยอย

นายเกรียงไกร

โชติวัฒนะพันธุ

-

X

นายเจริญ

เหลาเทพพิทักษ

X

/

นางเจริญศรี

เจริญกุล

/

-

นายชาญชัย

เหลาเทพพิทักษ

//

//

นายเจริญ

เหลาเทพพิทักษ

/

/

นายวรศักดิ์

เหลาเทพพิทักษ

/

/

นางพิริยาพร

แซฮึ้ง

//

//

นายสมนึก

โชติวัฒนะพันธุ

/

-

Mr.H'ng Cheow Teik

//

-

Mrs.H'ng Cheow Nai

/

-

นางสาวเจริญขวัญ

โชติวัฒนะพันธุ

/

-

ดร.สุรพล

อารียกุล

/

-

ดร.กิตติพัฒน

ตันตระรุง โรจน

/

-

นายปรีชา

สันติธรรมารักษ

/

-

นายสุวัฒน

โรจนกิจ

/

-

พล.ต.ต.ประเสริฐ

จันทรอินทร

/

-

หมายเหตุ

X

= ประธาน

//

= กรรมการบริหาร

/

= กรรมการ

หนาที่ 4 จากจํานวน 4 หนา

