
 
 

   

         (ปดอากรแสตมป 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 
 เขียนที่                                            
  

                           วันที่        เดือน         พ.ศ.      
                                

(1)   ขาพเจา             สัญชาติ          
                                                                                                                  

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 อาย ุ59 ป อยูบานเลขที่ 36 ซอยวัฒนานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 

10310 หรอื 
                                                                                       

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

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

                         

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต 

หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
    
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 

 
หมายเหตุ   ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 

 











 

   

              (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
 

 เขียนที่                 
 

                          วันที่       เดือน                พ.ศ.       
                                 
(1)   ขาพเจา             สัญชาติ          
                                                                                                                                                      

อยูบานเลขที่               
                   

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ          เสียง  ดังนี ้
                              

   หุนสามัญ           หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        

เสียง  
                          

  หุนบุริมสิทธิ         หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                   เสียง 
                                    

(2)  ขอมอบฉันทะให  
 
 นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอิสระ อาย ุ59 ป อยูบานเลขที่ 36 ซอยวัฒนานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 

10310 หรอื 
                                                                                       

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

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

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพือ่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ใน

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต 
หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
 

 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
  

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 
 มอบฉันทะบางสวนคอื 
 

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด .......................................... เสียง 



 

   

 
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
        

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 

 - วาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการลงคะแนน - 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล จากผลการ

ดําเนินงานป 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   

  การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

2.  นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 

 



 

   

 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 10,150,000 บาท 

และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 40,600,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่ 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(5) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพือ่

แยกการลงคะแนนเสียงได 
2. ในกรณีที่วาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในในประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 



 

   

 
ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล  แกรนด 
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
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