


























หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.)  หนา   1  จากจํานวน  7  หนา 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

เขียนท่ี                                                                                      . 
                                                Written  at  
                                                                                                                                             . 
                            วันท่ี                             เดือน                            พ.ศ.                       . 
                                            Date                      Month                               Year                             . 
 
(1)    ขาพเจา        สัญชาติ                                                                        . 
         I/We                                                                                                                    Nationality      
                                                                .                             
       อยูบานเลขท่ี                                                                                                                                                                            . 
         Address      
                                                                                                                                                                                                           . 
(2)   เปนผูถือหุนของ  บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) ( “ บริษัท” )  
       Being a shareholder of  Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food Public Company Limited ( “The  Company”) 
  
       โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม                                      หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                         เสียง  ดังน้ี 
       Holding the total amount of                             shares        and have the rights to vote equal to                         votes as follow: 
 
               หุนสามัญ                                                                      หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                                        เสียง 
              Ordinary share                                                        shares           and have the rights to vote equal to                                                        votes 
 
               หุนบุริมสิทธ ิ                                                                  หุน          ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                                                                         เสียง 
               Preference share                                                   shares      and have the rights to vote equal to                                                        votes 
 

(3)   ขอมอบฉันทะให  (ผูถือหุนสามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระของบริษัทได)        
       Hereby appoint  (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy holder.) 
    

1.    ช่ือ                                                     อายุป             อยูบานเลขที่                                                                                . 
         Name                                               Age               years, residing at                                                                       .   
 

     ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                            อําเภอ/เขต                                           . 
                      Road                                               Tambol / Khwaeng                                Amphur / Knet                                    . 
 

  จังหวัด                                                หรือ 
         Province                                             or 
 

           2.    ดร.กิตติพัฒน  ตันตระรุงโรจน กรรมการอิสระ  อายุ    63    ป               หรือ 
        Dr.Kittiphat Tantrarungroj Independent  Director Age    63    years          or 
 

        อยูบานเลขที่    55  ถนนไทยอาคาร   อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
        Residing at    55  Thaiarkarn  Road , Hatyai, Songkhla.  90110 
 
      3.    นายปรีชา สันติธรรมารักษ กรรมการอิสระ  อายุ    63    ป               หรือ 

        Mr.Preecha Santithammarak Independent  Director Age    63    years          or 
 

        อยูบานเลขที่    12/2  ถนนหอยมุกต  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110 
        Residing at    12/2   Hoi  mook  Road , Hatyai, Songkhla.  90110 
 
           3.    นายสุวัฒน โรจนกิจ  กรรมการอิสระ  อายุ    66    ป               หรือ 
        Mr.Suwat Rochanakij Independent  Director Age    66    years          or 
 

        อยูบานเลขที่    105/9  หมูที่  5  ตําบลคอหงส  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110 
        Residing at     105/9  Moo  5    Khohong ,  Hatyai , Songkhla.  90110 
 
 

 

 
ปดอากรแสตมป 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 



หนังสือมองฉันทะ(แบบ ข.)  หนา   2  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
สามัญผูถือหุนคร้ังที่  36/2558   ในวันอังคารที่  28  เมษายน  2558  เวลา  14.00 น.  ณ  หองประชุมบริษัท  เลขที่  4/2  หมูที่  3  ถนนสาย
เอเชีย  43  ตําบลนาหมอม  อําเภอนาหมอม  จังหวัดสงขลา  90310  หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 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)    ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้   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)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(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)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 

                 เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที่    4    พิจารณาอนมัุติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป  2557  
Agenda   4   Approval the omission of dividend payment from 2014 operation     
  

(ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(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    5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda   5   Appoint directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation     
   

(ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
   การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

 To elect directors as a whole. 
 
                        เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 
   การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 To elect each director individually.          
   

   5.1)    นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ  5.1)    Mr.Chanchai  Laoteppitaks 
                        เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

   5.2)    นางพิริยาพร แซฮ้ึง   5.2)    Mrs.Piriyaponr    Sae-Hng 
                        เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

   5.3)    นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ  5.3)    Mr.Somnuk Chotiwattanaphan 
                        เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

   5.4)    ดร.สุรพล อารียกุล   5.4)    Dr.Surapon Arrykul 
                        เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

   5.5)    นายฮ้ึง เฉ่ียว เต็ก   5.5)    Mr.H’ng  Cheow  Teik 
                        เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระที่    6    พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ  
Agenda   6   Approval to remuneration for directors.       

 
(ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(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)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(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   4  จากจํานวน  7  หนา 

วาระที่    8    พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถามี)  
Agenda   8   Consider other issues (if any)  
 

(ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(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
พิจารณาเลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 
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. 
 

ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor 
     (............................................................) 

 
ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

     (............................................................) 
 
ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

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

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
      (............................................................) 
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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.    วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
 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   6  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 
 

                   ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  36/2558   ในวันอังคารที่  28  เมษายน 2558  เวลา  14.00 น. ณ  หองประชุมของบริษัท  
เลขที่  4/2  หมูที่  3  ถนนสายเอเชีย  43  ตําบลนาหมอม  อําเภอนาหมอม  จังหวัดสงขลา  90310   หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 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. 
 
วาระที ่                    เร่ือง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

(ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 
                 เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่                    เร่ือง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject  
 

(ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(b)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 
                 เห็นดวย / Approve     ไมเห็นดวย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่                    เร่ือง                                                                                                                                                            . 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a)   The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา  ดังน้ี 
(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   7  จากจํานวน  7  หนา 

 

❑     วาระที่                   เร่ือง   เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 
         Agenda                Election of directors (Continued) 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                     ❑   เห็นดวย / Approve  ❑   ไมเห็นดวย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 

 
 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                     ❑   เห็นดวย / Approve  ❑   ไมเห็นดวย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                     ❑   เห็นดวย / Approve  ❑   ไมเห็นดวย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 

 
 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                     ❑   เห็นดวย / Approve  ❑   ไมเห็นดวย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                     ❑   เห็นดวย / Approve  ❑   ไมเห็นดวย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 
 
 ช่ือกรรมการ                                                                     . 
 Director   name 
                     ❑   เห็นดวย / Approve  ❑   ไมเห็นดวย / Disapprove  ❑   งดออกเสียง / Abstain 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่3   เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุม และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม   
 

หนาท่ี   1  จากจํานวน  1  หนา   

เอกสาร/หลักฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่  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 หนังสือรับรองบริษัทท่ีออกใหไมเกิน  60  วัน โดยกรมทะเบียนการคา 
1.2 สําเนาบัตรประจําตัว/หนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

2.    นิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
2.1 หนังสือรับรองบริษัท 
2.2 สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผูมีอํานาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

(สําเนาเอกสารจะตองรับรองสําเนาถูกตอง) 
 

แผนที่แสดงสถานที่จัดการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  36/2558 
 

 

 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  4 

  หนา  1  จาก จํานวน   5  หนา 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่    5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล   : นายชาญชัย    เหลาเทพพิทักษ 
ประเภทกรรมการ   : กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ 
ตําแหนงปจจุบัน   : กรรมการผูจัดการ  บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) 
     กรรมการผูจัดการ   บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 
อายุ    : 63  ป 
สัญชาติ    : ไทย 
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
     ปริญญาบัตร   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.) 
ถือหุนในบริษัทฯ   : จํานวน  642,840  หุน  คิดเปน  8.57%  ของหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
    : (งดออกเสียงในวาระที่ 5) 
ไดรับการแตงต้ังคร้ังแรก  : 1/1/2521 
ไดรับการแตงต้ังคร้ังลาสุด  : 27/4/2555  ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 33/2555 
จํานวนปที่เปนกรรมการ  : 37  ป 
ประวัติการทํางาน 
2521    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการผูจัดการ  บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 
2534    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการผูจัดการ  บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 6/6 คร้ัง 
ผลงานในป  2557 -  รวมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ  และพิจารณา

กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ   เพื่อใหบริษัทฯมีความม่ันคง  และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
-  กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงคที่วางไว 
-  สงเสริมการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท  
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
-  ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ  ดวยความมุง ม่ัน  รวมทั้งนํา
ประสบการณมารวมวินิจฉัย  แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ  
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย 

 
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  : ไมมี 
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา  10  ป  : ไมมี  
   
 

 
 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  4 

  หนา  2  จาก จํานวน   5  หนา 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่    5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล   : นางพิริยาพร    แซฮึ้ง 
ประเภทกรรมการ   : กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ 
ตําแหนงปจจุบัน   : กรรมการ   บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) 
     กรรมการ   บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 
อายุ    : 57  ป 
สัญชาติ    : ไทย 
วุฒิการศึกษา   : ASSUMPTION BUSINESS   ADMINISTRATION  COLLEGE 
ถือหุนในบริษัทฯ   : จํานวนหุน  298,700  หุน  คิดเปน  3.98%  ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
    : (งดออกเสียงในวาระท่ี 5)     
ไดรับการแตงต้ัง   : 1/1/2531 
ไดรับการแตงต้ังคร้ังลาสุด  : 27/4/2555  ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 33/2555 
จํานวนปที่เปนกรรมการ  : 27  ป 
ประวัติการทํางาน 
2521    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการ  บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 
2534    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการ  บริษัท  เทพพิทักษซีฟูดส  จํากัด 
2540    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการ   บริษัท โชติวัฒนโฮลด้ิงส  จํากัด 
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 6/6 คร้ัง 
ผลงานในป  2557 -  รวมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ  และพิจารณา

กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ   เพื่อใหบริษัทฯมีความม่ันคง  และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
-  กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงคที่วางไว 
-  สงเสริมการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท  
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
-  ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ดวยความมุง ม่ัน  รวมทั้งนํา
ประสบการณมารวมวินิจฉัย  แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ  
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย 

 
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  : ไมมี 
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา  10  ป  : ไมมี  
 
 
 
 
 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  4 

  หนา  3  จาก จํานวน   5  หนา 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่    5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 
ช่ือ-ช่ือสกุล   : นายสมนึก    โชติวัฒนะพันธุ 
ประเภทกรรมการ   : กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ 
ตําแหนงปจจุบัน   : กรรมการ  บริษัท  หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด  (มหาชน) 
อายุ    : 52  ป 
สัญชาติ    : ไทย 
วุฒิการศึกษา   : M.B.A BRIDGEPORT  UNIVERSITY 
ถือหุนในบริษัทฯ   : จํานวนหุน  69,000  หุน  คิดเปน  0.92%  ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
    : (งดออกเสียงในวาระที่ 5)     
ไดรับการแตงต้ัง   : 30/4/2541 
ไดรับการแตงต้ังคร้ังลาสุด  : 27/4/2555   ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  33/2555 
จํานวนปที่เปนกรรมการ  : 17  ป 
ประวัติการทํางาน 
2541    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการ  บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 
2531    ถึง    ปจจุบัน  : ประธานเจาหนาที่บริหาร  บริษัท  โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต  จํากัด 
2540    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการ  บริษัท  โชติวัฒนโฮลด้ิงส  จํากัด 
2546    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการ   บริษัท เคเอ็นพีพร็อพเพอรต้ี จํากัด 
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 6/6 คร้ัง 
ผลงานในป  2557 -  รวมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ  และพิจารณา

กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ   เพื่อใหบริษัทฯมีความม่ันคง  และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
-  กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงคที่วางไว 
-  สงเสริมการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท  
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
-  ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ดวยความมุง ม่ัน  รวมทั้งนํา
ประสบการณมารวมวินิจฉัย  แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ  
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย 

 
ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  : ไมมี 
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา  10  ป  : ไมมี  
     
                          
 

 
 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  4 

  หนา  4  จาก จํานวน   5  หนา 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่    5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล   : ดร.สุรพล  อารียกุล 
ประเภทกรรมการ   : กรรมการท่ีเปนอิสระ 
ตําแหนงปจจุบัน   : กรรมการอิสระ   และ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด (มหาชน) 
อายุ    : 67  ป 
สัญชาติ    : ไทย 
วุฒิการศึกษา   : วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
     DIPLOMA  MINING EXPLORATION L.T.C.,  THE NETHEARLANDS 
     ปริญญาเอก APPLIED  GEOLOGY , U.N.S.W., AUSTRALIA 
ถือหุนในบริษัทฯ   : ไมมี 
ไดรับการแตงต้ัง   : 1/1/2534 
ไดรับการแตงต้ังคร้ังลาสุด  : 27/4/2555   ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  33/2555 
จํานวนปที่เปนกรรมการ  : 24  ป 
ประวัติการทํางาน 
2534    ถึง    ปจจุบัน  : กรรมการอิสระ   บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 
2542    ถึง    ปจจุบัน  : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) 
2551    ถึง    ปจจุบัน  : ที่ปรึกษาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
2552    ถึง    ปจจุบัน  : อุปนายก  สภาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 
2552    ถึง    ปจจุบัน  : อาจารยพิเศษ  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 5/6 คร้ัง 
การเขารวมประชุมกรรมการตรวจสอบ : 4/4 คร้ัง 
ผลงานในป  2557 -  รวมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ  และพิจารณา

กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ   เพื่อใหบริษัทฯมีความม่ันคง  และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
-  กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงคที่วางไว 
-  สงเสริมการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท  
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
-  ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระ  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ของ
บริษัทฯ ดวยความมุงม่ัน  รวมทั้งนําประสบการณมารวมวินิจฉัย  แสดงความ
คิดเห็น  ใหขอเสนอแนะและรวมตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ  ตลอดจนพยายาม
แกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย 

 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  : ไมมี 
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา  10  ป  : ไมมี  
                     



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  4 

  หนา  5  จาก จํานวน   5  หนา 

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่    5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
ช่ือ-ช่ือสกุล   : Mr.H’ng   Cheow   Teik 
ประเภทกรรมการ   : กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ 
ตําแหนงปจจุบัน   : รองกรรมการผูจัดการผูจัดการสวนการขาย 

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด (มหาชน) 
อายุ    : 60  ป 
สัญชาติ    : มาเลเซีย 
วุฒิการศึกษา   : Higher  School  Certificate  Methodist High School , Malaysia 
ถือหุนในบริษัทฯ   : จํานวนหุน  456,580  หุน  คิดเปน  6.09%  ของหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง 
    : (งดออกเสียงในวาระที่ 5)     
ไดรับการแตงต้ัง   : 27/4/2550 
ไดรับการแตงต้ังคร้ังลาสุด  : 30/4/2556   ประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่  34/2556 
จํานวนปที่เปนกรรมการ  : 8  ป 
ประวัติการทํางาน 
2535  ถึง  ปจจุบัน   : กรรมการบริษัท  H’ng Kim Chang & Son,  Sdn. Bhd. , Malaysia 
2531 ถึง   ปจจุบัน    กรรมการบริษัท Kiang Huat SeaGull Trading Frozen Food Sdn. Bhd. , Malaysia 
การเขารวมประชุมกรรมการบริษัทฯ : 6/6 คร้ัง 
ผลงานในป  2557 -  รวมกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค ทิศทาง  วางแผนกลยุทธ  และพิจารณา

กิจการการดําเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ   เพื่อใหบริษัทฯมีความม่ันคง  และมีการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่อง 
-  กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย  
วัตถุประสงคที่วางไว 
-  สงเสริมการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท  
และสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี    
-  ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ดวยความมุง ม่ัน  รวมทั้งนํา
ประสบการณมารวมวินิจฉัย  แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในเร่ืองที่สําคัญ  
ตลอดจนพยายามแกไขสถานการณ หรือปญหาตางๆ  โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของผูมีสวนไดเสีย 

 

ตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ  : ไมมี 
ประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายยอนหลังในระยะเวลา  10  ป  : ไมมี  
 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  5  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน                                                                 

  หนา  1  จากจํานวน   4  หนา 

หมวด  3 
กรรมการและอํานาจกรรมการ 

 

ขอ  14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง  ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน  โดยใหท่ีประชุมใหญผูถือหุนเปนผู
พิจารณา  เลือกต้ัง  และใหคณะกรรมการเลือกต้ังกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธาน
กรรมการ  กรรมการผูจัดการ  และตําแหนงอื่นตามท่ีเห็นเหมาะสมดวยก็ได  และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของ
จํานวนกรรมการท้ังหมดมีถิ่นท่ีอยูในราชอาณาจักร 

 

ขอ  15. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสีย 
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ

ก็ได  แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น  ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

ขอ  16. บําเหน็จกรรมการ  และคาตอบแทนใหสุดแลวแตท่ีประชุมผูถือหุนจะกําหนด 
 

ขอ  17. ผูเปนกรรมการของบริษัท  ไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท 
 

ขอ  18.  ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง  กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา  
ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก  และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  ใหจับสลากวาผูใดจะออก  
สวนปหลังๆ ตอไป  ใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 

 กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
 

ขอ  19. นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว  กรรมการอาจพนตําแหนงเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด 
(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก 
(5) ศาลมีคําสั่งใหออก    

 

ขอ  20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง  ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท  การลาออกมีผลนับแตวันท่ีใบลาออกไปถึงบริษัท 
 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจงลาออกของตน ใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 
 

ขอ  21. ในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่น  นอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  เขาเปนกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป  เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวาสองเดือน 

 บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว  จะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตน
แทน 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่  5  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน                                                                 

  หนา  2  จากจํานวน   4  หนา 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู 

 

ขอ  22. ท่ีประชุมผูถือหุน  อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ขอ  23. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ใหประธานกรรมการ  หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย  จัดสงหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม  เวนแตในกรณีจําเปนรีบดวน  เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชนของ
บริษัท  จะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันนัดประชุมเร็วกวานั้นก็ได 

 ในกรณีท่ีกรรมการต้ังแตสองคนข้ึนไปรองขอใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ  ใหประธานกรรมการกําหนดวันนัด
ประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันท่ีไดรับการรอยขอเชนวานั้น 

 

ขอ  24. องคประชุมในการประชุมคณะกรรมการ  จะตองประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมด 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ถามีรองประธานกรรมการใหรอง
ประธานกรรมการเปนประธาน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหกรรมการซึ่ง
มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนเปนประธานในท่ีประชุม 

 

ขอ  25. คณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการท้ังหลายท้ังปวงของบริษัท  และมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการภายในขอบเขต
กฎหมาย  วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท  และตามมติของท่ีประชุมใหญผูถือหุน  และมีอํานาจกระทําการใดๆ  
ตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ  หรือท่ีเกี่ยวของกับการดังกลาวนั้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได 
 กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัท  คือ  กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัท  และใหคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถือหุนกําหนดรายช่ือกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันบริษัทได 
 

ขอ  26.  มติท้ังปวงของท่ีประชุมคณะกรรมการ  ใหตัดสินดวยคะแนนเสียงขางมากของกรรมการท่ีมาประชุม 
 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  เวนแตกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 

ขอ  27.   กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีบริษัททําข้ึนไมวาโดยตรง  หรือโดยออม  
หรือถือหุน หุนกู เพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัท  หรือบริษัทในเครือ 

 

ขอ  28. คณะกรรมการของบริษัทตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง 
 

ขอ  29. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท  หรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน  และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวา
จะทําเพื่อประโยชนตน  หรือประโยชนผูอื่น  เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงต้ัง 

 

ขอ  30. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท  ใหจัดข้ึน ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง  
หรือ ณ ท่ีอื่นใดตามท่ีประธานกรรมการ  หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด 
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ขอ  31.   ภายใตบังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัด  คณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะขาย  หรือจํานองอสังหาริมทรัพยใดๆ  ของ
บริษัทหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยใดๆ  ของบริษัทกวาสามปข้ึนไป  หรือให หรืประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟอง
ตอศาล  หรือมอบขอพิพาทใด ๆ ใหอนุญาโตตุลาการ 

     
หมวด  4 

การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ  32.   การประชุมใหญของบริษัทใหจัดข้ึน  ณ  ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท  หรือจังหวัดใกลเคียง  หรือ ณ  ท่ี
อื่นใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 

 

ขอ  33.   ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา  “ประชุมสามัญ”  การประชุม
สามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท  การประชุม  ผูถือหุน
คราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร  หรือเม่ือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา
หนึ่งในหา (1/5)  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน  ซึ่งมีหุน
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  เขาช่ือกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน รอง
ขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ไดโดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน  
คณะกรรมการตองจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

ขอ  34. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น  ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ  สถานท่ี  วัน  เวลา  ระเบียบ
วาระการประชุม  และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม  พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ี
เสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ  หรือเพื่อพิจารณา  พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว  และจัดสงใหผู
ถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 

 

 อนึ่ง  คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหโฆษณาในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวา
สาม (3) วัน 

 

ขอ  35.   การประชุมผูถือหุน  ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา ยี่สิบหา (25) 
คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด  และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  จึงจะครบองคประชุม 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด  เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม
ประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว   หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ  การ
ประชุมเปนอันระงับไป  ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม  
และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7)  วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม
จําเปนตองครบองคประชุม 

 

ขอ  36.   ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได 
 

 การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ  ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ  และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด
กําหนด  และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 
ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 
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ข. ช่ือผูรับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

และมอบแกประธานกรรมการ  หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว  กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 
 

ขอ  37.   ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมไมเสร็จ  หรือพิจารณาเรื่องท่ี 
ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3)  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดเสนอในท่ีประชุมไม
เสร็จ  และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา  ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี  วัน  และเวลาท่ีจะประชุมครั้งตอไป  และให
คณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี  วัน  เวลา  และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด 
(7) วันกอนการประชุม  ท้ังนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสาม (3) วัน กอนวัน
ประชุมดวย 
 

ขอ  38.   ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม  หรือไมอาจ 
ปฏิบัติหนาท่ีได  ถามีรองประธานกรรมการ  ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
 

ขอ  39.   ในการประชุมผูถือหุน  ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน 
 

ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องอันใด  ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได  นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ       
 

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ  ในท่ีประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงขาง
มากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
ค. การทํา  แกไข  หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมาย

ใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุน
กัน 

 

ขอ  40.   กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทําดังนี้ 
 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการท่ีทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะรอบปท่ีผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่6  คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ 
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คุณสมบัติและนิยามกรรมการอิสระ 
ของ บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ  จํากัด (มหาชน) 

 

1. ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  เวนแตจ ะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป   

 

3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดา มารดา คูสมรส พี่นอง 
และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร  ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการ
เสนอใหเปนกรรมการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  บริษัทยอย และบริษัทรวม 

 

4. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  
ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย  หรือผูมี
อํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย   บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป   

 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท  และไม
เปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  ซึ่ง
ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 
และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป 

 

7. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท  

 

8. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย  หรือไมเปนหุนสวนท่ี
มีนัยสําคัญในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวม บริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา  หรือถือ
หุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปน
การแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

 

9. ไมมีลักษณะอื่นใด  ท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
 

                   ท้ังนี้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทไดกําหนดไว มีความเขมงวดกวาขอกําหนดข้ันตํ่าท่ีคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนกําหนด เชน การมีสวนเกี่ยวของในนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ซึ่งรวมถึงการมีอํานาจความคุมหรือมีสวนไดเสียอื่นใดไม
วาทางตรงหรือทางออมอยางมีนัยสําคัญ  ตามรายละเอียดในขอ  2, 4 , 5 และ 6 
 
 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่ 8  ขอมูลแกไขของรายงานประจําป  2557 แผน CD 

หนาท่ี  1  จากจํานวน  4  หนา 

แกไขขอมูลหนาที่  22  ของรายงานประจําป 2557 
7.2  ผูถือหุน 
              รายช่ือกลุมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 12  พฤษภาคม  2557 
(วันที่ปดสมุดทะเบียนลาสุด)  มีรายนามดังนี้ 

รายชื่อ / กลุมผูถอืหุน จํานวนหุน(หุน) สัดสวน 
การถือหุน(%) 

1.กลุมตระกูลโชติวัฒนะพันธุ 2,245,840 29.94 
     -  บจก.โชติวัฒนโฮลดิ้งส 1,950,000 26.00 
     -  นายเกรียงไกร        โชติวัฒนะพันธุ 79,800 1.06 
     -  นางนันทนา           โชติวัฒนะพันธุ 74,040 0.99 
     -  นางเจริญศรี           เจริญกุล 71,500 0.95 
     -  นายสมนึก             โชติวัฒนะพันธุ 69,300 0.92 
     -  นางสาวเจริญขวัญ  โชติวัฒนะพันธุ 1,200 0.02 
2.กลุมตระกูลเหลาเทพพิทักษ 1,991,860 26.55 
     -  นายชาญชัย    เหลาเทพพิทักษ 642,840 8.57 
     -  นายเจริญ       เหลาเทพพิทักษ 584,400 7.79 
     -  นายวรศักดิ์     เหลาเทพพิทักษ 525,960 7.01 
     -  นางสาวสุธีรา  เหลาเทพพิทักษ 233,760 3.12 
     -  นางลักษณา   เหลาเทพพิทักษ 3,100 0.04 
     -  นางวารุณี       เหลาเทพพิทักษ 1,800 0.02 
3.กลุมตระกูลสกุลฮึ้ง(H’NG)  1,753,200 23.38 
     -  H’NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD. 997,920 13.31 
     -  MR.H’NG CHEOW TEIK 456,580 6.09 
     - นางพิริยาพร      แซฮ้ึง 298,700 3.98 
4.นายพิทักษ          รัชกิจประการ 233,800 3.12 
5.บจก.ไทยเอ็นวีดอีาร 73,629 0.98 
6.นายสมเกียรติ    พีตกานนท 60,000 0.80 
7.บจก.ซาวนา อิตาเลีย(ประเทศไทย) 48,000 0.64 
8.นายสมเกียรติ  ลิมทรง 41,000 0.55 
9.MR.JOSEF   RIEGLER 32,500 0.43 
10.บจก.เดอรมาเทค(ประเทศไทย) 30,000 0.40 
11.อื่นๆ 978,171 13.21 
รวมท้ังส้ิน 7,500,000 100.00 

 
หมายเหตุ :     
1. รายช่ือของผูหุนใน บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้ลส จํากัด ประกอบดวย นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธ , นางเจริญศรี  เจริญกุล , นางพิริยาพร แซฮ้ึง , 

นางสาวจุฑามาศ โชติวัฒนะพันธุ  ,  นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ ,       นายสมนึก   โชติวัฒนะพันธุ  ,  นางสาวเจริญพร  โชติวัฒนะพันธุ  
และนายสมชาย  โชติวัฒนะพันธุ 

2. ไมมีการเปล่ียนแปลงการถือหุนท่ีมีนัยสําคัญในระยะเวลาหาปยอนหลัง  และผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนท่ีเปนปจจุบันไดจาก  Website 
(www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯกอนการประชุมสามัญผูถือหุน 

 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่ 8  ขอมูลแกไขของรายงานประจําป  2557 แผน CD 

หนาท่ี  2  จากจํานวน  4  หนา 

แกไขขอมูลหนาที่  27, 28 ของรายงานประจําป 2557 
8.4    คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร  
                   คาตอบแทนกรรมการ 
                   บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส   โดยคาตอบแทนอยู ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ   และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 
             

                   คาตอบแทนผูบริหาร 
                   คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด  ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 
 

คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในป  2557 
 

คาตอบแทน (บาท) 
ลําดับ รายช่ือกรรมการ การดํารงตําแหนง 

กรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ 

1 นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ ประธานกรรมการ - - 
2 นางเจริญศรี เจริญกุล รองประธาน - - 
3 นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ กรรมการผูจัดการ - - 
4 นายวรศักด์ิ เหลาเทพพิทักษ กรรมการ - - 
5 นางพิริยาพร แซฮ้ึง กรรมการ - - 
6 นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ กรรมการ - - 
7 Mr.H’ng Cheow  Teik  กรรมการ - - 
8 Mrs.H’ng Cheow  Nai  กรรมการ - - 
9  นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ กรรมการ - - 
10 ดร.สุรพล อารียกุล กรรมการอิสระ - 40,000.- 
11 ดร.กิตติพัฒน ตันตระรุงโรจน กรรมการอิสระ - 40,000.- 
12 นายปรีชา สันติธรรมารักษ กรรมการอิสระ - 40,000.- 
13 นายสุวัฒน โรจนกิจ กรรมการอิสระ - 40,000.- 
14 พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร กรรมการอิสระ - 40,000.- 

 
คาตอบแทนผูบริหาร 
                    ในป 2557 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนประกอบดวย  เงินเดือนและโบนัส  ใหกับผูบริหารจํานวน  8  ราย  รวมทั้งส้ินเปนเงิน  
8,011,500.-  บาท 
 
คาตอบแทนอ่ืนๆ 
                    ไมมี 

 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่ 8  ขอมูลแกไขของรายงานประจําป  2557 แผน CD 

หนาท่ี  3  จากจํานวน  4  หนา 

แกไขขอมูลหนาที่  59  ของรายงานประจําป 2557 
14.    การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 

1. ความสามารถในการทํากําไร 

ตารางแสดงรายไดตามสวนดําเนินงาน           (หนวย  :  ลานบาท) 

ดําเนิน

การโดย 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

กุงและก้ังแชแข็ง CHOTI 1,340  1,881  4         -      40       57       6         4         31       41       1,421  1,983  

ปลาหมึกและปลาแชแข็ง TPT 51       149     1,209  958     36       42       44       23       29       33       1,369  1,205  

รวม 1,391  2,030  1,213  958     76       99       50       27       60       74       2,790  3,188  

สายผลิตภัณฑ ออสเตรเลีย อ่ืนๆ รวมเอเชีย ยุโรป อเมริกา

 

จากตารางดังกลาวแสดงถึงรายไดจากการขายของบริษัทฯและบริษัทยอยฯในป 2557 มียอดรายไดจากการขายรวมเทากับ 
2,790 ลานบาท ลดลงเม่ือเทียบกับป  2556  ที่มีรายไดจากการขายรวม 3,188 ลานบาท  ลดลง  398  ลานบาทหรือลดลงประมาณ  12.49%    

สําหรับบริษัทฯมีรายไดจากการขายในตลาดเอเชียเปนลูกคาหลัก  ซ่ึงรายไดจากการขายในป 2557 เทากับ  1,340  ลานบาท เม่ือ
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  
เม่ือเทียบกับป 2556  มีรายไดจากการขาย 1,205 ลานบาท เพิ่มขึ้น 164 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 13.5%   เนื่องจากบริษัทยอยฯ
สามารถจัดหาวัตถุดิบปลาหมึกมาผลิตสินคาไดเพิ่มขึ้นจึงสามารถเพิ่มรายไดจากการขายในตลาดยุโรปที่เปนตลาดสําคัญของบริษัทยอยฯ ได
เปนอยางดี    

บริษัทฯและบริษัทฯยอยมีกําไรสุทธริวม 0.54  ลานบาท ลดลงรอยละ  97.5  เม่ือเทียบกับป  2556  ซ่ึงมีกําไร  21.47  ลานบาท 
และมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 1.49 ลดลงจากป  2556  ซ่ึงเทากับรอยละ  7.06 เปนผลสืบเนื่องจากผลขาดทุนสุทธิจากสาย
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  ซ่ึ ง เ ท า กั บ 
รอยละ 1.63 เปนผลมาจากผลประกอบการสายผลิตภัณฑกุงที่เกิดภาวะขาดทุนเปนจํานวนมาก 

จากผลการประกอบการที่ผานมา กําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยฯโดยรวมมีแนวโนมที่ลดลงจากสภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ  
และสภาวะตลาดโลกที่ถดถอย จึงทําใหบริษัทฯและบริษัทยอยฯตองเพิ่มความระมัดระวังในดานการควบคุมตนทุนการผลิต  และบริหาร
การตลาดมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 



สิ่งที่สงมาดวยลําดับที ่ 8  ขอมูลแกไขของรายงานประจําป  2557 แผน CD 

หนาท่ี  4  จากจํานวน  4  หนา 

แกไขขอมูลหนาที่  69  ของรายงานประจําป 2557 
 
ตารางแสดงขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ   
 

รายช่ือบริษัท 

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทยอย 

นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ - X 
นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ X / 
นางเจริญศรี เจริญกุล / - 
นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ // // 
นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ / / 
นายวรศักด์ิ เหลาเทพพิทักษ / / 
นางพิริยาพร แซฮ้ึง // // 
นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ / - 
Mr.H'ng  Cheow  Teik   // - 
Mrs.H'ng  Cheow  Nai   / - 
นางสาวเจริญขวัญ โชติวัฒนะพันธุ / - 
ดร.สุรพล อารียกุล / - 
ดร.กิตติพัฒน ตันตระรุงโรจน / - 
นายปรีชา สันติธรรมารักษ / - 
นายสุวัฒน โรจนกิจ / - 
พล.ต.ต.ประเสริฐ  จันทรอินทร / - 
       

    
หมายเหตุ X  =  ประธาน  

 //  =  กรรมการบริหาร 
 /  =  กรรมการ  

 
 


