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วันที่ 21 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2555

2. รายงานประจําป 2555 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใน
รูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)

3. ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ

4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.

5. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ

6. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตอง
นํามาแสดงในวันประชุม

7. สําเนาขอบังคับของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผูถือหุน

8. แผนที่สถานที่จัดประชุม –พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจงใหทานทราบวา ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ในวันศุกรที่ 5
เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขท่ี 9 ถนนแจง
วัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220. เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปนี้
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเม่ือวันที่ 29
เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน
14 วัน นับแตวันประชุม และกระทรวงพาณิชย ตามที่กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ี
สงมาดวย 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555
ดังกลาว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ไดมี
การบันทึกอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555

บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําป 2555 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป
2555 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว
ในรายงานประจําป ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุล และงบกําไร
ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และการงดจายเงินปนผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 45 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน
จดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว เมื่อ
วันท่ี 30 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น จํานวน 16.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62
ของกําไรสุทธิประจําป 2555 บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และงดจายเงินปนผลประจําป 2555 ใหแกผูถือหุน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และการงดจายเงินปนผล เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวาง
กาลไปแลว เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2555

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการ ไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และขนาด
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 ซึ่งเทากับป 2555 โดยกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการ
ดังนี้

ประธานกรรมการ 15,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

กรรมการ 10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

โดยกําหนดใหกรรมการตรวจสอบ ไดรับเบี้ยประชุมในอัตราคาตอบแทนดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และกําหนดคาตอบแทน
ประจําป 2556 โดยกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการ 15,000 บาท
/ ครั้งการเขาประชุม เบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ 10,000 บาท / ครั้งการเขา
ประชุม และกําหนดใหกรรมการตรวจสอบ ไดรับเบี้ยประชุมในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม , กรรมการ
ตรวจสอบ 5,000 บาท/ ครั้งการเขาประชุม ทั้งนี้ การกําหนดอัตราเบี้ยประชุม
สําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรมการพิจารณา
คาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผาน
การพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบทางผลกําไรของบริษัท เห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ
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หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุม

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20
กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน
กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออก
จากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกต้ังเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ ดังนี้

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี กรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหนงกรรมการตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

2. นายเมตตา จารุจินดา กรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหนงกรรมการตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

3. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข กรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหนงกรรมการตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 คน เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอ
การดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 3 คน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังใหกรรมการที่จะตองออก
จากตําแหนงตามวาระ ทั้ง 3 คน คือ (1) นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี (2) นาย
เมตตา จารุจินดา และ (3) นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556

เพื่อใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2556 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี โดยจากการคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม เปนสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษัท ประจําป 2556 โดยเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัท

1. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ

2. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ

3. นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/
ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร

ทั้งนี้ตามขอกําหนดของ กลต. ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลา 5 ป ซึ่ง
นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทมา
ต้ังแตป 2551-2555 รวม 5 ป จึงครบวาระที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี เพื่อใหสอดคลองกับขอกหนด
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี

และเสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 สําหรับบริษัท และบริษัทยอย เปนจํานวน
1,200,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ
จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติใหนายพจน อัศวสันติชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย
สวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต
อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิ
สา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชี
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ของบริษัทฯ  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชี
ใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 1,200,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556
เวลา 13.00 น. ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขท่ี 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอ่ืน
เขาประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สวนผูถือหุน
ตางชาติซึ่งแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่ง
ท่ีสงมาดวย 4 และเพื่อเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุนกรณีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย
ตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุน
สามารถมอบฉันทะโดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อ และรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 เพื่อเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถือหุนได

ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวม
ประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 6 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
ประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผูถือหุน ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7

เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เปนไปดวยความสะดวก
รวดเร็วและเรียบรอย บริษัทฯ จะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ังแตเวลา 12.00 น.ของวัน
ประชุม ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขท่ี 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10220

บริษัทฯ ไดจัดทํา และนําสงรายงานประจําป 2555 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2555
และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในรูปแบบเลม กรุณาติดตอ นางสาวกัญญาวีร ชื่น
อัจฉริยะ โทร 02-9438448 ตอ 1114
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อนึ่ง บริษัทฯ ไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป
2556 ในวันที่ 15 มีนาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอน
หุนในวันที่ 18 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมตตา  จารุจินดา)

ประธานคณะกรรมการ











ส่ิงท่ีสงมาดวย 3

1

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอช่ือเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ช่ือ-นามสกุล : นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี
อายุ : 54 ป
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการ
การศึกษา : :  Certificate Ordinary National Diploma in

Engineering
Colchester Institute, England

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP86)

ประสบการณการทํางาน (ในชวง 5 ป) : 2547-ปจจุบัน กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28
มกราคม 2547 และดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จนถึง
ปจจุบัน

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอ่ืน

: ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
อ่ืนซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน

: ไมมี

การเขารวมประชุมในรอบป 2555 : การประชุมคณะกรรมการ 7 / 7 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ : 27.29% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด



ส่ิงท่ีสงมาดวย 3

2

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอช่ือเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ช่ือ-นามสกุล : นายเมตตา  จารุจินดา
อายุ : 57 ป
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการอิสระ
การศึกษา : :  Management Science University of Connecticut, USA

 ปริญญาโท รัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร  สาขาสถิติศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certificate Program (DCP 35)
Company Secretary Program รุนที่ 5
Director Certificate Program Refresher (DCP Refresher 4)

ประสบการณการทํางาน (ในชวง 5 ป) : 2554-ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

2553-ปจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ
บมจ. แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

2542-2553 ผูอํานวยการอาวุโส-สํานักงานกรรมการผูจัดการ
บมจ. แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

2546-2552 เลขานุการกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บมจ. แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ / ประธานกรรมการ
ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554
และดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จนถึงปจจุบัน



ส่ิงท่ีสงมาดวย 3

3

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอ่ืน

: ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
อ่ืนซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน

: ไมมี

การเขารวมประชุมในรอบป 2555 : การประชุมคณะกรรมการ 7 / 7 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ : ไมมี



ส่ิงท่ีสงมาดวย 3

4

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอช่ือเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ช่ือ-นามสกุล : นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬหรักข
อายุ : 51 ป
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง : กรรมการ
การศึกษา : : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP 90)
ประสบการณการทํางาน (ในชวง 5 ป) : 2554-ปจจุบัน กรรมการ

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)
2552-ปจจุบัน ผูอํานวยการดานการลงทุน ภาคพื้นเอเชีย

Equator Capital Partners L.L.C./Shore Cap
Management Ltd./U.S.A

2548-ปจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโส
บริษัท อโยธยา อินดิเพนเดนซ แอดไวเซอรรี่ จํากัด

2547-ปจจุบัน กรรมการ
บริษัท จันทรธารา รีสอรท แอนด สปา จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทฯ : กรรมการ
ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ แทนนางสาวณฤดี เมฆภา
นุวัฒน เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 และดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ จนถึงปจจุบัน

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
จดทะเบียนอ่ืน

: ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
อ่ืนซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน

: บริษัท จันทรธารา รีสอรท แอนด สปา จํากัด

การเขารวมประชุมในรอบป 2555 : การประชุมคณะกรรมการ 3 / 7 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ : ไมมี
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สัญชาติ

อยูบานเลขที่

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  ดังนี้

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง

 หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให

(1) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ

(2) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ

(3) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 5
เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ
Signed Proxy

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

หมายเหตุ ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สัญชาติ

อยูบานเลขที่

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  ดังนี้

 หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง

 หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให

(1) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ

(2) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ

(3) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 5
เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555

- วาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการลงคะแนน -
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตงิบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555
และการงดจายเงินปนผล

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 5 พจิารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

2. นายเมตตา จารุจินดา

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

3. นายธีรวุทธิ  ปางวิรุฬหรักข

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในในประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบพมิพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ขาพเจา สัญชาติ

อยูบานเลขที่

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ

ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง  ดังนี้

หุนสามัญ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง

หุนบุริมสิทธิ หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให

(1) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ

(2) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย หรือ

(3) อายุ ป

อยูบานเลขที่ ถนน ตําบล/แขวง

อําเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 5
เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได

 มอบฉันทะบางสวนคือ

 หุนสามัญ ............................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได .................................. เสียง

 หุนบุริมสิทธิ........................... หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได .................................. เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด .......................................... เสียง
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555

- วาระนี้เปนวาระรับทราบจงึไมมีการลงคะแนน -

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัตงิบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555
และการงดจายเงินปนผล

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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2. นายเมตตา  จารุจินดา

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

3. นายธีรวุทธ์ิ  ปางวิรุหรักข

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)

ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ

(……………………………….…………)
หมายเหตุ
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในในประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง

 วาระที่…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..………………

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง
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1

รายช่ือและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ท่ีไดรับการเสนอช่ือใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน

นายศุภกฤษ  เมฆภานุวัฒน

ตําแหนง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 51 ป
ที่อยู บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 350 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง

เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220.
สวนไดเสียในวาระการประชุม ไมมีสวนไดเสียในทุกวาระ



2

นิยามกรรมการอิสระ

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ
อิสระรายนั้น ๆ ดวย

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการ
อิสระ รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ
ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน
ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทยอย
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา
ที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืนซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
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คําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ท่ีผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน

การลงทะเบียน
บริษัทฯ จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมได ต้ังแตเวลา 12.00 น. ของวัน

ศุกรที่ 5 เมษายน 2556 ณ หองสโรชา พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขท่ี 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220. ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 8

การมอบฉันทะ
กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกั บบุคคลอ่ืนเขา

ประชุมและออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้
1. ผูถือหุนทั่วไป ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น โดย

บริษัทฯ แนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ
2. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะให
กรรมการอิสระของบริษัทฯ แลว บริษัทฯ ขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละ
ระเบียบวาระ และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จํากัด
(มหาชน) เลขที่ 350 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230. โดยเพื่อความสะดวกในการ
ตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2556
4. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือ

ชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะ
ดังกลาว

5. ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุ ไวในสวนของ
เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม
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เอกสารท่ีตองนํามาแสดงในวันประชุม

ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง :

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง

1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบ
ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ

ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล
1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง :

ใหแสดง
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง

2) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ใหแสดง

1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับ
มอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะซึ่งได
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ

4) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน
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3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงต้ังผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจ
กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติด
อากรแสตมปครบถวนแลว

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีขอความแสดงใหเห็นวา
ผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะมีอํานาจ
กระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian)

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน
(Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน
2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ
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ขอบังคับ
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

หมวดท่ี 5
การประชุมผูถือหุน

ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป
ภายใน 4 เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุน
รวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25
คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือ
ขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอให
เรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถื อหุน
ภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร
โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวัน
ประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อัน
เปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน

สถานที่ที่จะใหเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้น ตองอยูในทองที่อันเปนที่ต้ังของสํานักงาน
ใหญ หรือสํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังสํานักงานใหญ

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มา
ประชุมไมนอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลว ถึง 1 ชั่วโมง
จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัด
เพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผู
ถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม
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ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออก
เสียงแทนตนในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และ
จะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด โดยมอบใหประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกําหนดไว
ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้

ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู
ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไม
อยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน
ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคน
หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีผู
ถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ

ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุน จะตอง
ไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลง คะแนนเวนแตจะ
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน ในขอบังคับนี้ หรือกรณีอ่ืนตามกฎหมายจะกําหนดไว
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