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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
ของ บริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 

 

สถานท่ี ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวฒันะ 

แขวงอนสุาวรีย เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10220 

วันท่ีและเวลา วันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 13.00 น. 

เริ่มการประชุม 

นางสาวกัญญาวีร   ชื่นอัจฉริยะ เลขานุการบริษัท ทําหนาที่ เลขานุการในที่ประชุม 

(“เลขานุการ”) แจงใหที่ประชุมทราบถึงขอมูลเกี่ยวกับจํานวนทุนและหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ดังนี้ 

-  บริษัท มีทุนจดทะเบียนจํานวน 101,500,000 บาท 

 - ทุนชําระแลว 101,500,000 บาท 

-  แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 406,000,000 หุน 

-  มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ  0.25  บาท 

เลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดย

การมอบฉันทะ เขารวมประชุมรวม 155 ราย นับรวมจํานวนหุนได 227,258,550 หุน หรือคิดเปนรอยละ 

55.98  ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไววา 

ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 

ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท 

เลขานุการ แจงใหที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับ

คะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และกลาวแนะนํา

กรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังตอไปนี้ 

กรรมการทีเ่ขารวมประชุม 

(1) นายเมตตา จารุจนิดา     ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายสมพล  ฤกษวิบลูยศร ี     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(3) นางสาวสกุณา  บายเจริญ     กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจาหนาที่บรหิาร  

(4) นายปรีชา  ชุณหชัชวาล     กรรมการ กรรมการบริหาร เจาหนาที่บรหิารสายงานปฏิบัตกิาร 

(5) นายศุภกฤต  เมฆภานุวฒัน   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

ผูบริหารท่ีเขารวมประชุม 

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย  เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 
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ผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุม 

นางสาวจันทรา  วองศรีอุดมพร 

นางสาวดวงแกว  ศรีวองไทย 

บริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี จํากัด  

 นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)   

กลาวตอนรับผูถือหุน และผูเขารวมประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2555  

ประธาน ชี้แจงวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2555 ซ่ึงไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 จึงขอเสนอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 

 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมี

ผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งได

จัดใหมีขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ              
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 227,243,550 99.993 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 15,000 0.007 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด  227,258,550  

เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2555 

ในวาระนี้ ประธาน ไดเชิญให นางสาวสกุณา  บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูนํา

เสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  

รองประธานเจาหนาที่บริหารไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2555 ให

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไดมีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 นายชัยรัตน  สิริบวรธรรม ไดสอบถามเกี่ยวกับ อัตรากําไรขั้นตนในอนาคต การรักษาคุณภาพ

ของอาหาร และแผนการปรับปรุงไดโดมอนวาเปนไปตามแผนหรือไม 

 นางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวาอัตรากําไรขั้นตนในปตอ ๆ 

ไปจะใกลเคียงกับท่ีผานมา เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตรากําไรขั้นตนไวเทาเดิม แต

พยายามที่จะปรับปรุงสินคาทั้งในดานคุณภาพ และประเภทอาหารใหตรงตามความตองการ

ของลูกคา เพื่อประสิทธิภาพในการแขงขัน 

 นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงวาการปรับปรุงไดโดมอนลาชานั้น

เกิดจาก การเลื่อนการระดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ และเหตุอุทกภัยใหญ ป 2554 แตจะ

สามารถปรับปรุงไดโดมอนไดทั้งหมดภายในป 2556 

มติที่ประชุม  เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดลุ และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

ในวาระนี้ ประธาน ไดเชิญให นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและ

การเงนิ เปนผูนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  

 เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวาบริษัท ไดจัดทํางบดุล และงบ

กําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีแสดงไวในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดย

คณะกรรมการแลว 

 ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

 ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจําป 2555 ในสวนของรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจาย

ของบริษัท  วาไดแสดงไวถูกตองหรือไม 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หนาที่ 4/10 

 

 นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายดังกลาวของ

บริษัท วาไดแสดงไวถูกตองแลว เพียงแตจัดประเภทแตกตางกันตามหัวขอที่นําเสนอ 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม  

ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 

ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ             
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 227,248,550 99.996 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 10,000 0.004 

 หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550 

 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงินกําไรสําหรบัผลการดําเนนิงานของบริษัท สําหรบัปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และการงดจายเงินปนผล 

 ในวาระนี้ ประธาน ไดเชิญให นางสาวสกุณา  บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอ

ที่ประชุม  

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ  .ศ  . 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 45 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 

5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอย

กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสํารองดังกลาว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลง

มติใหจัดสรรเงินทุนสํารองอื่น ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได 
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 บริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลัง

หักภาษีเงินได และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได โดยจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ใน

อนาคต 

 ในรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2555 บริษัท ไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวเมื่อ

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้นจํานวน 16.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 

ของกําไรสุทธิประจําป 2555 บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สาํหรบัปสิน้สดุ

วันที่ 31ธันวาคม 2555 และงดจายเงินปนผลประจําป 2555 ใหแกผูถือหุน ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่

เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็นไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้   

 ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของ

บริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และการงดจายเงินปนผล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท  สําหรับป

สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2555 และการงดจายเงินปนผล ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง  ดังนี ้

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 227,248,550   99.996 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 10,000 0.004 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 227,248,550  

เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 ประธาน ได ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการ โดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท  ไดพิจารณา

คาตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และขนาดธุรกิจของบริษัท จึงขอ

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกําหนด

คาตอบแทน ประจําป 2556 โดยกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการดังนี้ 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หนาที่ 6/10 

 

 ประธานกรรมการ 15,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม 
 กรรมการ  10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม 

โดยกําหนดใหกรรมการตรวจสอบ ไดรับเบี้ยประชุมในอัตราคาตอบแทนดังนี ้

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม 

 กรรมการตรวจสอบ                        5,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม 

การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็

ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ

และการเติบทางผลกําไรของบริษัท เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ 

 ทั้งนี้  ไดกําหนดใหกรรมการอิสระเทานั้นที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน โดย

กรรมการบริหารที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ  จะ

ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน 

 ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม 

 ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2556 ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ี
มารวมประชุม 

เห็นดวย 227,248,550   99.996 

ไมเห็นดวย 10,000 0.004 

งดออกเสียง - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 227,258,550  

เสียง  

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

 

 
 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 ประธาน ไดมอบหมายให นางสาวกัญญาวีร  ชื่นอัจฉริยะ  เลขานุการที่ประชุม นําเสนอ

รายละเอียดตอที่ประชุม 

 เลขานุการ ชี้แจงตอทีป่ระชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 และขอบงัคับของบรษิัท ขอ 20 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจาํปทุกครัง้ ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการทีจ่ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่

ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการทีอ่อกจากตาํแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปน

กรรมการใหมก็ได 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ของบริษัท มีกรรมการที่ครบกําหนดการดํารง

ตําแหนงกรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระ ดังนี้ 

1. นางสาวสกุณา บายเจริญ  กรรมการ 

2. นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬหรักข  กรรมการ 

3. นายเมตตา  จารุจินดา  กรรมการอิสระ 

กรรมการทั้ง 3 คน เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของบริษัท จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งใหกรรมการทั้ง 3 คน กลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง   

ทั้งนี้นายธีรวุทธิ์  ปางวิรุฬหรักข ที่ไดรับเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นั้น ไดติดภาระกิจไมสามารถปรากฎตัวในที่ประชุมสามัญผูถือหุนได 

 ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

 คุณสิริพร  สงบธรรม ผูรับมอบอํานาจจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดขอใหบันทึก

รายละเอียดเกี่ยวกับการไมมาปรากฏตัวของกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ 

 ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนด

วาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่งทั้งคณะ ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
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1. นางสาวสกุณา  บายเจริญ 
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ  
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 227,248,550   99.996 

ไมเห็นดวย 10,000 0.004 

งดออกเสียง - - 

2. นายธีรวุทธ์ิ  ปางวิรุฬหรักข 

 

 

 

 

 

 

3. นายเมตตา  จารุจินดา 
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ  
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 227,248,550   99.996 

ไมเห็นดวย 10,000 0.004 

งดออกเสียง - - 

หมายเหต ุ 1)    มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่ เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 

227,258,550  เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

 
 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ  
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 227,248,550   99.996 

ไมเห็นดวย 10,000 0.004 

งดออกเสียง - - 
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 

ประธาน ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี 

ประจําป 2555 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบ

บัญชี โดยจากการคัดเลือกผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด 

ซึ่งเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความ

รับผิดชอบ ประกอบกับมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2556 โดย

เสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท  

1. นายพจน อัศวสันติชัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ  

2. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ 

3. นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ  

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838  

และเสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 สําหรับบริษัท เปนจํานวน 1,200,000 บาท  

ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผู

ถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบ

บัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด โดย นายพจน อัศวสันติชัย 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891และ/หรือนายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ 

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยให

ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติให

กําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

 

มติที่ลง 
จํานวนเสียงที่ลงมต ิ   
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 227,248,550   99.996 

ไมเห็นดวย 10,000 0.004 

งดออกเสียง - - 

 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หนาที่ 10/10 

 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้  มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่ เข ารวมประชุมและผู รับมอบฉันทะทั้ งหมด 

227,258,550  เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 ประธาน ชี้แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้ เปนการเปดโอกาสใหกับผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นที่

นอกเหนือจากวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้น ใหอยูภายใตหลกัเกณฑและ

วิธีการที่กฎหมายกําหนด 

ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษทั

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)  มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไววา เมื่อที่ประชุม

พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมแลว ผูถือหุนซึ่งมี

หุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะขอใหที่ประชุมพจิารณาเรือ่งอืน่

นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น 

  นายชัยรัตน สิริบวรธรรม ไดสอบถามเกี่ยวกับการขยายสาขารวมกับโฮมโปร,การปรับราคา

อาหาร,  นโยบายพนักงาน, และวิสัยทัศน 3-5 ปขางหนา 

 นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวาบริษัทไดมีแผนงานขยายสาขา

รวมกับโฮมโปรจริง , มีการปรับขึ้นราคาอาหารตามตนทุนที่สูงขึ้น, มีนโยบายการอบรมพนักงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และยังคงขยายสาขาอยางตอเนื่องใน 3-5 ปขางหนา 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงกลาวปดการประชุมและขอบคณุผู

ถือหุน ผูรับมอบฉันทะและผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ปดประชุม : เวลา 16.00  น. 

                                          
______________________________ 

        (นายเมตตา  จารุจินดา) 

           ประธานในที่ประชุม 
 


