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หนา 1/7 

 

 

   วันที่ 18 มีนาคม 2557 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  

เรียน ทานผูถอืหุน บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 

2. รายงานประจําป 2556 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ใน

รูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)  

3. ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชือ่เพือ่แตงตัง้เปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ และนิยามกรรมการอสิระ 

4. แบบฟอรมการลงทะเบียน 

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  

6. ขอมูลกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตอง

นํามาแสดงในวันประชุม 

8. ขอบังคบัของบริษทั เกี่ยวกับการประชุมผูถอืหุน  

9. แผนที่สถานที่จัดประชุม –พระนครแกรนดววิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจงใหทานทราบวา ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 

2557 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  

 สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2557 บริษัทไดประกาศบน

เว็บไซตของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนาตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 

31 มกราคม 2557 แตเมื่อครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขามายังบริษัท จึงขอ

แจงระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

 



 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 

 บริษัท ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 

2556 ภายใน14 วัน นับแตวันประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท 

(www.hotpot.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ดังกลาว 

ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2556 ไดมีการบันทึกอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงาน

การประชุมดังกลาว 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 

 บริษัท ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจําป 2556 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2556 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ  

การลงมต ิวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 บริษัท ไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไว

ในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุล 

และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว 

การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และจายเงินปนผล 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 45 บริษัทตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน  

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินได และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการ

ลงทุน สภาพคลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติ

ใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการ

ประชุมคราวถัดไป   

 ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิ

ประจําป 2556 จํานวน 42,776,418 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรร

เงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ไวเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย  และจายเงินปนผลประจําป 2556 ในอัตราหุน 0.06 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัท และที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทไดมีมติ เม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรก

ของป 2556 ไปแลว ในอัตราหุนละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุน

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว คงเหลือเปนเงินปนผลจายในคราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.02 บาท 

จํานวนหุน 406,000,000 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,120,000 บาท โดยจะทําการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่

ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 6 พฤษภาคม 

2557 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รวมทั้งกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ 

การใหสิทธิดังกลาวยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2556 ป 2555 

กําไรสุทธิ (บาท) 42,776,418 24,769,246 

เงินปนผลจาย (บาท/หุน) 0.06 0.04 

- เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุน) 0.04 0.04 

- เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน) 0.02 0.00 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 24,360,000 16,240,000 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 56.95 65.57 
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การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัตกิําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2557 

 เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง

คณะกรรมการ ไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และ

เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการดําเนินงานและการ

เติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ ประจําป 2557 ซ่ึงเทากับป 2556 ดังนี้ 

ตําแหนง เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเขาประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการ 15,000 

- กรรมการ 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 

- กรรมการตรวจสอบ   5,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการ

กําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2557 โดยกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับ

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

กรรมการตรวจสอบ ไดรับเบี้ยประชุมในอัตราดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเขา

ประชุม  กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/ ครั้งการเขาประชุม ทั้งนี้ การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ

ดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมี

คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณา

อยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมี

ขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึง เห็นสมควรกําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการตามอัตราที่เสนอ 

การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 20 กําหนดไววา 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะ
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แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนง

ตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตาม

วาระ 2 ทาน ดังนี้ 

1. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี         กรรมการ 

2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทเชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ต้ังแตวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

รายใดเสนอชื่อบุคคลเขารับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ มายังบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผาน

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณา เห็นวา กรรมการทั้งสองทาน คือ 1) นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี 2) นายศุภกฤต 

เมฆภาณุวัฒน เปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบรษิทั 

จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสองทาน

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยขอมูลของกรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดทีป่รากฏในสิง่

ที่สงมาดวย 3 

การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัตกิารแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

 เพื่อใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัททุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี 

ประจําป 2557 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในป 2557 

เนื่องจากเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรับผิดชอบอยางดี ประกอบกับมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ 

เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อใน

งบการเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตป 2556 และ/หรือ 

2. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ  
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3. นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไมเคยเปนผูลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือ  

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไมเคยเปนผูลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/

ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 

พรอมทั้ง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 สําหรับบริษัท เปนจํานวน 

1,200,000 บาท ซึ่งเทากับคาสอบบัญชีในป 2556 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้ง

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท สําหรับป 2557  โดยอนุมัติให นายธนะวุฒิ 

พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 4891 และ/หรือ นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ 

นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  โดยใหผูสอบ

บัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคา

สอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 1,200,000 บาท เทากับป 2556 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 8  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

อนึ่ง บริษัท ไดกําหนดวันกําหนดรายชือ่ผูถอืหุนที่มสีิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 

2557 ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการ

โอนหุนในวันที่ 17 มีนาคม 2557 

 จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน หากผูถือหุนทาน

ใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียง

แทนตน  โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.  หรือแบบ ข.  แบบใดแบบหนึ่ง  สวนผูถือหุนตางชาติซึ่งแตงตั้งให  

คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หรือ

สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  และเพื่อเปนการรักษาสิทธิ 

และผลประโยชนของผูถือหุน กรณีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัท เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะโดยใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6  
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ทั้งนี้ ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่

ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยบริษัทจะ

ดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัท หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผูถือหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย 8  

เพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทขอใหผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะ นําแบบฟอรมการลงทะเบียนที่ระบุชื่อผูถือหุนไวและ

มีบารโคดกํากับตามสิ่งที่สงมาดวย 4 และหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่สงมาดวย 5 พรอมทั้งเอกสารและ

หลักฐานการตามที่ระบุไวในสิ่งที่สงมาดวย 7 มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมไดต้ังแตเวลา 13.00 

น. เปนตนไป 

บริษัท ไดจัดทําและนําสงรายงานประจําป 2556 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2556 

และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบเลม กรุณาติดตอ นักลงทุนสัมพันธ โทร 02-

943-8448 ตอ 1114 หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-943-7492 

ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการรักษาสิทธิประโยชนของทาน หากผูถือหุน

ทานใดมีประเด็นคําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดที่ 

ir@hotpot.co.th หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-943-7492 

 

                                        ขอแสดงความนับถือ 

  
 (นายเมตตา  จารุจนิดา) 

 ประธานคณะกรรมการ 

 

 

 

หนาที่ 7/7 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
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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 

 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
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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 

 

 
 

 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
 

หนาที่ 3/10 

 

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 
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 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 



สิ่งที่สงมาดวย 1 
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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 
 

หนาที่ 7/10 

 

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 
 

หนาที่ 8/10 

 

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 - - 
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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 
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 หนาที่ 1/3  

 

 

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี 

อายุ : 50 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา : : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี  

สาขาวิชาสถิติประยุกต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation  Program (DAP107/2557)  

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

26 เมษายน 2556 - ปจจุบัน 

2544 - ปจจุบัน 

:  

กรรมการ และกรรมการบริหาร (ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 1 ป) 

เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารจัดการ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน 

 2548 - 2554 

:  

ผูจัดการ  

ดูแลรับผิดชอบลูกคารายใหญ ภาคการเงินการธนาคาร   

บริษัท ฮิวเลตต-แพคการด (ประเทศไทย) จํากัด  

การเขารวมประชุมในรอบป 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 / 3 คร้ัง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) 

: จํานวน 2,000,000 หุน คิดเปน 0.49% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : นองชายของนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท 
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 หนาที่ 2/3  

 

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน 

อายุ : 53 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 

การศึกษา : : -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร 

-  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 90/2554)  

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

 28 กุมภาพันธ 2554 - ปจจุบัน 

:  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 3 ป) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : 2 แหง 

2553 - ปจจุบัน 

2553 - ปจจุบัน 

 กรรมการ บริษัท อัลฟา แอบโซลูท จํากัด 

กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม-ปากเกร็ด จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน  

2552 - 2553 

 

2551 - 2552 

 

2547 - 2551        

:   

กรรมการผูจัดการ 

สายงานคาหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

กรรมการผูจัดการ 

สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

รองกรรมการผูจัดการ 

ฝายลงทุน บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)                          

การเขารวมประชุมในป 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 คร้ัง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) 

: จํานวนหุน 4,020,000 หุน คิดเปน 0.99% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในลักษณะตาง ๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา      : 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 
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 หนาที่ 3/3  

 

นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการ

อิสระ รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ 

ผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา

ที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่ง

ประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 เขียนท่ี                                            
  

                               วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                

(1)   ขาพเจา             สัญชาต ิ          
                                                                                                                                                

อยูบานเลขที่               
                   

(2)  เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 
 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                    เสียง  ดังนี้ 

 
 หุนสามัญ           หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  

                          
  หุนบุริมสิทธิ         หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 

                                    

(3)  ขอมอบฉันทะให  
 
 นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อายุ 58 ป อยูบานเลขที่ 36 ซอยวัฒนานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ 
                                                                                       

  ชื่อ     อายุ   ป 
                                                                                                        
 อยูบานเลขที ่  ถนน ตําบล/แขวง    
                                                                  
 อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย   หรือ 
                                                                                     

  ชื่อ     อายุ   ป 
                                                                                                         
 อยูบานเลขที ่  ถนน ตําบล/แขวง    
                 
 อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย    

                         

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันพุธ
ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
 
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
    
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
 Signed Proxy 
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 

 
หมายเหตุ   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน
หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

หนาที่ 1/1 



 
สิ่งที่สงมาดวย 5 

 

   

                       (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 
 เขียนท่ี                
 

                               วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                    

(1)   ขาพเจา             สัญชาต ิ          
                                                                                                                                                

อยูบานเลขที่               
                   

(2)  เปนผูถือหุนของ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                 เสียง  ดังนี้ 
                   
 หุนสามัญ           หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
                          
  หุนบุริมสิทธิ         หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 

                                    

(3)  ขอมอบฉันทะให  
  
 นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อายุ 58 ป อยูบานเลขที่ 36 ซอยวัฒนานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ 
                                                                                       

  ชื่อ     อายุ   ป 
                                                                                                        

อยูบานเลขที ่  ถนน ตําบล/แขวง    
                                                                  

อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย   หรือ 
                                                                                     

  ชื่อ     อายุ   ป 
                                                                                                         
 อยูบานเลขที ่  ถนน ตําบล/แขวง    
                 
 อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย    
                         
                                                                                     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันพุธ

ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขต

บางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน 

 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 
 
 - วาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการลงคะแนน – 
 
 
 

หนาที่ 1/4 



 
สิ่งที่สงมาดวย 5 

 

   

 
 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และการจายเงินปนผล 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
  
  การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  

1. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศร ี
 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

 
2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน 
 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

หนาที่ 2/4 



 
สิ่งที่สงมาดวย 5 

 

   

 
 
 
วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)   
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 
 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
 
 
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 

หมายเหตุ 

1.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในในประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
  

หนาที่ 3/4 



 
สิ่งที่สงมาดวย 5 

 

   

ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

   
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

  

หนาที่ 4/4 



 
สิ่งที่สงมาดวย 5 

 

   

              (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 
 เขียนท่ี                 
 

                               วันที่     เดือน    พ.ศ.   
                                

(1)   ขาพเจา             สัญชาต ิ          
                                                                                                                                                      

อยูบานเลขที่               
                   

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ         
 
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 
  

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                เสียง  ดังนี้ 
                              

   หุนสามัญ           หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสียง  
                          

  หุนบุริมสิทธิ         หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
                                    

(2)  ขอมอบฉันทะให  
 
 นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อายุ 58 ป อยูบานเลขที่ 36 ซอยวัฒนานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

หรือ 
                                                                                       

  ชื่อ     อายุ   ป 
                                                                                                        
 อยูบานเลขที ่  ถนน ตําบล/แขวง    
                                                                  
 อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย   หรือ 
                                                                                     

  ชื่อ     อายุ   ป 
                                                                                                         
 อยูบานเลขที ่  ถนน ตําบล/แขวง    
                 
 อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย    
                         

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2557 ในวันพุธ
ที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขต
บางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน 
 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
  

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 
 มอบฉันทะบางสวนคือ 
 

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด .......................................... เสียง 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
        

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 
 
 - วาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการลงคะแนน - 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และการจายเงินปนผล 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
  
  การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
  

1. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศร ี
 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
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2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน 
 
 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 
 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 
วาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
 
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในในประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2557 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่น 

   
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 วาระที่…………………… เรื่อง………………………………………….………………………………..……………… 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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 หนาที่ 1/1  

 

ขอมูลของกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเมตตา จารุจินดา 

อายุ : 58 ป 

ที่อยู : 36 ซอยวัฒนานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

การศึกษา : : -  ปริญญาโท Management Science 

   University of Connecticut สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาโท รัฐศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร  

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาสถิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - หลักสูตร Director Certificate Program Refresher 

 (DCP Refresher 4/2550) 

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

 28 กุมภาพันธ 2554 - ปจจุบัน 

:  

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน  

2553 - 2556 

 

2542 - 2553 

 

2546 - 2552 

 

:   

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมประชุมในป 2556 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 / 5 คร้ัง 

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556) : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา : คาตอบแทนกรรมการ 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในลักษณะตางๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา      : 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 



สิ่งที่สงมาดวย 7 
 

 
  หนาที่ 1/3  

 

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 
ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

 

การลงทะเบียน 

บริษัท จะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 13.00 น. ของวัน

พุธที่ 23 เมษายน 2556 ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ 

แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220  ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 

 

การมอบฉันทะ 

 กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขา

ประชุมและออกเสียงแทนตนได โดยบริษัท ไดจัดใหมีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 

แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 

 

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

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

บริษัทแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2. ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแล

หุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ

ของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทแลว บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสง

หนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 350 ถนน

รามอินทรา  แขวงทาแรง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความ

รวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2557 

4. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือ

ชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉนัทะ

ดังกลาว 

5. ใหผูรับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของ

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ณ โตะลงทะเบียนสําหรับผูรับมอบฉันทะในวันประชุม 

 



สิ่งที่สงมาดวย 7 

 

 

 หนาที่ 2/3  

 

เอกสารทีต่องนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  
ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณเีปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกลุ ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย ทั้งนี้
โปรดนําแบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิง่ที่สงมาดวย 4 มาในวันประชุมดวย 
 

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  
ใหแสดง 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
2) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ ผูรับมอบ

ฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสาํเนา
ถูกตอง 

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

 

ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 
ใหแสดง 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตอง 

3) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอีาํนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

ใหแสดง 
1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 
2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะและผูรับ

มอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรับมอบฉนัทะซึง่ได
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

4) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปน
ชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูรับมอบฉันทะ 
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 หนาที่ 3/3  

 

5) สําเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยที่รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมอีาํนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมี
อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ไดแตงตั้งผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใหแสดงเอกสารดังนี้ 

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจ

กระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันนทะ และติด

อากรแสตมปครบถวนแลว 

2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(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) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติ

บุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอํานาจมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนา

ถูกตอง 
 

3.3 เอกสารหลักฐานจากผูรับมอบฉันทะ 

ใหแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรอืหนงัสอืเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอาย ุของผูรับมอบฉันทะ 



สิ่งที่สงมาดวย 8 
 

 หนาที่ 1/2

ขอบังคับ  
บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 
หมวดที่ 5 

การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 32.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 

เดือน นับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุน

ไดไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนใน

หนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน 

เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให

ชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม

และโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ตั้ง

สํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

สถานที่ที่จะใหเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้น ตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือ

สํานักงานสาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังสํานักงานใหญ 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไม

นอยกวา 25 คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผู

ถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและ

ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว ถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน

ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน

รองขอการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรอง
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ขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุม

ครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตน

ในการประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตอง

เปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด โดยมอบใหประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกําหนดไว ณ 

สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้  

ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานถาไมมี

รองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปน

ประธานในที่ประชุม 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน  ในกรณีผูถือหุนคน

ใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุน จะตองไดรับความ

เห็นชอบดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเวนแตจะกําหนดไวเปน

อยางอื่น ในขอบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกําหนดไว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม – พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
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