
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
ของ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน)

สถานท่ี ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวง
อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

วันท่ีและเวลา วันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น.

เริ่มการประชุม

นางสาวกัญญาวีร  ช่ืนอัจฉริยะ เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) แจงใหที่
ประชุมทราบถึงขอมูลเก่ียวกับจํานวนทุนและหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดังนี้

- บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 101,500,000 บาท

- ทุนชําระแลว 101,500,000 บาท

- แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 406,000,000 หุน

- มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท

เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวา ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ เขารวมประชุมรวม 155 ราย นับรวมจํานวนหุนได 227,258,550 หุน หรือคิดเปนรอยละ 55.98 ของหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับ
มอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
ของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียงในที่ประชุม เพ่ือใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร
ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังตอไปนี้

กรรมการท่ีเขารวมประชุม
1) นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจาหนาที่บริหาร
(3) นางสาวสกุณา  บายเจริญ กรรมการ, กรรมการบริหาร, รองประธานเจาหนาที่บริหาร
(4) นายปรีชา  ชุณหชัชวาล กรรมการ, กรรมการบริหาร, เจาหนาที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
(5) นายศุภกฤต  เมฆภานุวัฒน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม
นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน



ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม
นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร
นางสาวดวงแกว  ศรีวองไทย
บริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี จํากัด

นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลาว
ตอนรับผูถือหุน และผูเขารวมประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2555

ประธานฯ ช้ีแจงวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึง
ไดจัดใหมีขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวย 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงได
จัดใหมีขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2555

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงไดจัดใหมี
ขึ้นเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เห็นดวย 227,243,550 99.993

ไมเห็นดวย - -

งดออกเสียง 15,000 0.007

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 227,258,550 เสียง

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้



วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเชิญให นางสาวสกุณา  บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนําเสนอ
รายละเอียดตอที่ประชุม

รองประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2555 ใหที่
ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2555 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไดมีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้

 นายชัยรัตน  สิริบรมธรรม ไดสอบถามเก่ียวกับ อัตรากําไรขั้นตนในอนาคต, การรักษาคุณภาพของ
อาหาร และแผนการปรับปรุงไดโดมอนวาเปนไปตามแผนหรือไม

 นางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหารไดช้ีแจงวาอัตรากําไรขั้นตนในปตอ ๆไปจะ
ใกลเคียงกับที่ผานมา เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายที่จะรักษาอัตรากําไรขั้นตนไวเทาเดิม แตพยายามที่จะ
ปรับปรุงสินคาทั้งในดานคุณภาพ และประ เภทอาหารใหตรงตามความตองการของลูกคา เพ่ือ
ประสิทธิภาพในการแขงขัน

นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหารไดช้ีแจงวาการปรับปรุงไดโดมอนลาชานั้นเกิดจาก
การเล่ือนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ และเหตุอุทกภัยใหญ ป 2554 แตจะสามารถปรับปรุงไดโด
มอนไดทั้งหมดภายในป 2556

มติท่ีประชุม เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพ่ือรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเชิญให นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม

เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ช้ีแจงตอที่ประชุมวาบริษัทฯ ไดจัดทํางบดุล และงบกําไร
ขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป ตามส่ิงท่ีสงมาดวย 2 โดยงบดุล และ
งบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทฯ ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

 ผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับรายงานประจําป 2555 ในสวนของรายละเอียดเก่ียวกับคาใชจายของ
บริษัทฯ วาไดแสดงไวถูกตองหรือไม



 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ไดช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดคาใชจายดังกลาวของบริษัทฯ
วาไดแสดงไวถูกตองแลว เพียงแตจัดประเภทแตกตางกันตามหัวขอที่นําเสนอ

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพ่ิมเติม

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เห็นดวย 227,248,550 99.996

ไมเห็นดวย - -

งดออกเสียง 10,000 0.004

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้  มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่ เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 227,258,550 เสียง

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31
ธันวาคม 2555 และการงดจายเงินปนผล

ในวาระนี้ ประธานฯ ไดเชิญให นางสาวสกุณา  บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ช้ีแจงตอที่
ประชุม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ  .ศ  . 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 45 บริษัทฯจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด



ทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่น
ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทฯดวยก็ได

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงได
โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ในรอบบัญชีส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวเม่ือวันที่
30 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินทั้งส้ินจํานวน 16.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 ของกําไรสุทธิ
ประจําป 2555 บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม
2555 และงดจายเงินปนผลประจําป 2555 ใหแกผูถือหุน ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ซักถาม และแสดงความคิดเห็นไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการงดจายเงินปนผล

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการงดจายเงินปนผล ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง  ดังนี้

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เห็นดวย 227,248,550 99.996

ไมเห็นดวย - -

งดออกเสียง 10,000 0.004

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้  มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่ เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 227,248,550 เสียง

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้



วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับการอนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงคณะกรรมการ โดยผานการกล่ันกรองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาคาตอบแทนของ
กรรมการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2556 โดยกําหนด
เบี้ยประชุมกรรมการดังนี้

ประธานกรรมการ 15,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

กรรมการ 10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

โดยกําหนดใหกรรมการตรวจสอบ ไดรับเบี้ยประชุมในอัตราคาตอบแทนดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม

ทั้งนี้ การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัท ฯไมไดผานคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การ
กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดย
เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบทางผลกําไร
ของบริษัท เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

อีกทั้งไดกําหนดใหคณะกรรมการที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน ไดแก คณะกรรมการของ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเทานั้น โดยกรรมการบริหารที่ดํารงตําแห นงในคณะกรรมการของบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการของบริษัท และ /หรือคาตอบแทน
กรรมการเฉพาะเรื่องในชุดอื่นๆ ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพ่ิมเติม

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุม

เห็นดวย 227,248,550 99.996

ไมเห็นดวย 10,000 0.004

งดออกเสียง - -



หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 227,258,550 เสียง

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

ประธานฯ ไดมอบหมายให นางสาวกัญญาวีร  ช่ืนอัจฉริยะ  เลขานุการที่ประชุม นําเสนอรายละเอียดตอ
ที่ประชุม

เลขานุการฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่ครบกําหนดการดํารงตําแหนง
กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ ดังนี้

1. นางสาวสกุณา บายเจริญ

2. นายธีรวุทธ์ิ  ปางวิรุฬหรักข

3. นายเมตตา  จารุจินดา

กรรมการทั้ง 3 คน เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการทั้ง 3 คน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้นายธีรวุทธ์ิ ปางวิรุฬหรักข ที่ไดรับเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น
ไดติดภาระกิจไมสามารถปรากฎตัวในที่ประชุมสามัญผูถือหุนได

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

 คุณสิริพร  สงบธรรม ผูรับมอบอํานาจจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดขอใหบันทึกรายละเอียด
เก่ียวกับการไมมาปรากฎตัวของกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก
วาระหนึ่ง

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมในวาระนี้



ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางสาวสกุณา  บายเจริญ

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เห็นดวย 227,248,550 99.996

ไมเห็นดวย 10,000 0.004

งดออกเสียง - -

2. นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬหรักข

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เห็นดวย 227,248,550 99.996

ไมเห็นดวย 10,000 0.004

งดออกเสียง - -

3. นายเมตตา  จารุจินดา

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เห็นดวย 227,248,550 99.996

ไมเห็นดวย 10,000 0.004

งดออกเสียง - -



หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 227,258,550 เสียง

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556

ประธานฯ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป
2555 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี โดยจากการ
คัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด ซ่ึงเปนสํานักงานสอบบัญชี
ที่มีความอิสระ มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ประกอบกับมีคาสอบบัญชี
ที่เหมาะสม เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 โดยเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

1. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ

2. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ

3. นางสาวสุลลิต  อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838

และเสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 สําหรับบริษัทฯ เปนจํานวน 1,200,000 บาท

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
2556

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด โดย นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต  อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517
และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ



การเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 1,200,000 บาท
ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

มติท่ีลง
จํานวนเสียงท่ีลงมติ

(1 หุน = 1 เสียง)

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เห็นดวย 227,248,550 99.996

ไมเห็นดวย 10,000 0.004

งดออกเสียง - -

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ
ทั้งหมด 227,258,550 เสียง

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจาก
วาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ใหอยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมาย
กําหนด

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไววา เม่ือที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระการประชุมตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมแลว ผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได

ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น

 นายชัยรัตน สิริบวรธรรม ไดสอบถามเก่ียวกับการขยายสาขารวมกับโฮมโปร,การปรับราคาอาหาร,
นโยบายพนักงาน, และวิสัยทัศน 3-5 ปขางหนา



 นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดช้ีแจงวาบริษัทไดมีแผนงานขยายสาขา
รวมกับโฮมโปรจริง , มีการปรับขึ้นราคาอาหารตามตนทุนที่สูงขึ้น, มีนโยบายการอบรมพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และยังคงขยายสาขาอยางตอเนื่องใน 3-5 ปขางหนา

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือ
หุน ผูรับมอบฉันทะและผูเขารวมประชุมทุกทาน

ปดประชุม : เวลา 16.00 น.

______________________________

(นายเมตตา  จารุจินดา)

ประธานในที่ประชุม


