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   วันที่ 18 มีนาคม 2559 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 

2. รายงานประจําป 2558 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ

ซีดีรอม (CD-ROM)  

3. ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
และกรรมการใหม รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ 

4. แบบฟอรมการลงทะเบียน 

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

6. ขอมูลกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามา

แสดงในวันประชุม 

8. ขอบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  

9. แผนที่สถานที่จัดประชุม –โรงแรมพระนครแกรนดวิว 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจงใหทานทราบวา ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 

2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย ชั้น 2 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจง

วัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

 สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของ

บริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แตเมื่อ

ครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขามายังบริษัท จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุมตาม

มติคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 วัตถุประสงคและเหตุผล   บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 23 เมษายน 2558 ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซต

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

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ดังกลาว 



                               

2 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2558 ไดมีการบันทึกอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 

 วัตถุประสงคและเหตุผล   บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจําป 2558 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2  

 ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 

2558 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ  

การลงมติ   วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 วัตถุประสงคและเหตุผล   บริษัทไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุล และงบกําไร

ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการ

สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อเปนทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล  

 วัตถุประสงคและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 

45 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวย

ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน  

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 
และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง 

ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูกนําเสนอ

เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการมีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปน

ผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป   
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ความเห็นของคณะกรรมการ   จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจําป 

2558 จํานวน 94,992,526 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับ

ผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล  

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในป 2558 กับปที่ผานมา 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2558 ป 2557 

กําไรสุทธิ/(ขาดทุน) (บาท) (94,992,526) (54,019,184) 

เงินปนผลจาย (บาท/หุน) 0 0 

- เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุน) 0 0 

- เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน) 0 0 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 0 0 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 0 0 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 

 วัตถุประสงคและเหตุผล   ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 30 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับของ

บริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ  

 คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการดําเนินงานและการเติบโต

ทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําป 2559 ซึ่งเทากับป 2558 ดังนี้ 
 

คาตอบแทน ป 2559 ป 2558 

1) เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเขาประชุม)   

คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 

- กรรมการ 10,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

- กรรมการตรวจสอบ   5,000   5,000 

2)  สิทธิประโยชนอื่น (บาท) ไมมี ไมมี 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2559 โดยกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการ 

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

10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม  กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม ทั้งนี้ การกําหนดอัตราเบี้ย

ประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ 

เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนดคาตอบแทนกรรมการได

ผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน 

และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และความเจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2559 ตามอัตราที่เสนอ 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทาน และเลือกตั้ง

กรรมการใหมเพิ่ม 1 ทาน 

 วัตถุประสงคและเหตุผล   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 

17 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจาก

ตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได  

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ 2 

ทาน ดังนี้ 

1. นายเมตตา จารุจินดา             ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ         กรรมการ  

นอกจากนั้น ตามขอบังคับของบริษัทขอ 14 กําหนดไววา คณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 
คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร ซึ่งปจจุบัน

คณะกรรมการมีจํานวน 6 ทาน  

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทเชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ

การเลือกตั้งเปนกรรมการ สําหรับการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขารับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ มายังบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ   กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดรวมกันพิจารณา เห็นวากรรมการทั้งสองทาน คือ (1) นายเมตตา จารุ

จินดา และ (2) นางสาวสกุณา บายเจริญ เปนผูมีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีประสบการณอัน
เปนประโยชนตอการบริหารงานของบริษัท ตลอดจนสามารถปฏิบัติหนาที่ของกรรมการไดเปนอยางดีตลอดระยะเวลาที่

ดํารงตําแหนง นอกจากนั้น นายเมตตา จารุจินดา ซึ่งเปนผูที่ไดรับการเสนอชื่อเลือกตั้งเปนกรรมการอิสระ สามารถให

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
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เลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสองทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยขอมูลของ

กรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3  

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีความเห็นใหเพิ่มกรรมการใหมอีก 1 ทาน ซึ่งจะทําใหคณะกรรมการมีจํานวน

เพิ่มขึ้นเปน 7 ทาน โดยไดเสนอชื่อ นายกานต สุทธิรัตน เนื่องจากเปนผูที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณที่จะ

เอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท พรอมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง

นายกานต สุทธิรัตน เปนกรรมการใหมเพิ่มขึ้นอีก 1 ทาน โดยขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ในสิ่งที่สงมาดวย 3  

การลงมติ   มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

 วัตถุประสงคและเหตุผล   เพื่อใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง

กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีทุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2559 และเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

แตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ในป 2559 เนื่องจากเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรับผิดชอบอยางดี ประกอบกับมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทํา

การตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2556 และ/หรือ 

2. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท และ/หรือ  

3. นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท และ/หรือ  

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อใน

งบการเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 

พรอมทั้ง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 เปนจํานวน 1,240,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก

คาสอบบัญชีในป 2558 จํานวน 40,000 บาท หรือรอยละ 3.33 เนื่องจากไมไดมีการเปลี่ยนแปลงคาสอบบัญชีตั้งแตป 

2556 และมีปริมาณงานที่ตองดําเนินการเพิ่มขึ้น รายละเอียดของคาสอบบัญชีมีดังตอไปนี้ 
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คาตอบแทนผูสอบบัญชี ป 2559 ป 2558 

คาสอบบัญชี (บาท) 1,240,000 1,200,000 

คาบริการอื่น ๆ (บาท) ไมมี ไมมี 
  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบ
บัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2559 โดยอนุมัติใหนายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 และ/

หรือ นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 1,240,000 

บาท ตามที่เสนอมา 

การลงมติ   มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอใหผูถือหุน และ/หรือผูรับ

มอบฉันทะ นําแบบฟอรมการลงทะเบียนที่ระบุชื่อผูถือหุนไวและมีบารโคดกํากับตามสิ่งที่สงมาดวย 4 และหนังสือมอบ

ฉันทะ (ถามี) ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในสิ่งที่สงมาดวย 7 มาแสดงตอ

พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป 

 

                                    ขอแสดงความนับถือ 

  
 (นายเมตตา จารุจินดา) 

 ประธานคณะกรรมการ 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 

2559 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 

2. หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการ

อิสระ ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 เขาประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกขอความ

ใหถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทไดจัดสง
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หรือผูถือสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 

หรือแบบ ค. ไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th) โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเทานั้น 

พรอมทั้งแนบหลักฐานประกอบตามที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวย 7 

กรณีที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท โปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง

บริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2559  

3. ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามา

แสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัท 

หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผูถือหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย 8  

4. บริษัทไดจัดทําและนําสงรายงานประจําป 2558 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบ

ซีดีรอม (CD-ROM) หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2558 และงบดุลและงบกําไร

ขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในรูปแบบเลม กรุณาติดตอ นักลงทุนสัมพันธ โทร 02-943-8448 ตอ 1114 หรือ

ทางโทรสารที่หมายเลข 02-943-7492 หรือทาง email : ir@hotpot.co.th 

5. เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนในการรักษาสิทธิประโยชนของทาน หากผูถือหุนทานใดมีประเด็น

คําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงในการประชุมครั้งนี้ สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดที่ ir@hotpot.co.th หรือทาง

โทรสารที่หมายเลข 02-943-7492 ตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2559 
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สงที่สงมาดวย 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

ของ บริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 

 

สถานที่ ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่   ดอน

เมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

วันที่และเวลา วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 

เริ่มการประชุม 

นางสาวนิดา ศิริจันทร ทําหนาที่ดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 26   มีนาคม 2558 

(Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 ซึ่ง ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 

101,500,000 บาท และมีทุนชําระแลว 101,500,000 บาท แบงออกหุนสามัญจํานวน 406,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตรา

ไวหุนละ 0.25 บาท 

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 90 ราย และผูมอบฉันทะ 95 ราย รวมเปน

จํานวนผูมารวมประชุมทั้งสิ้น 185 ราย นับรวมจํานวนหุนได 284,553,588 หุน หรือคิดเปนรอยละ 70.0871 ของหุนที่

จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ

บริษัท 

ผูดําเนินการประชุม ไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ที่ เขารวมประชุมในครั้งนี้ 
ดังตอไปนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

(1) นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

(2) นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 

(3) นางสาวสกุณา บายเจริญ     กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

(4) นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี     กรรมการ กรรมการบริหาร และเจาหนาที่บริหารสายงานบริหารจัดการ 

(5) นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

(6) นายสุธีร รัตนนาคินทร                กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ลาประชุม 

-ไมมี- 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย   เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 
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ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม   

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ 

นางสาวดวงแกว  ศรีวองไทย  

ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนรับทราบดังนี้ 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือเทากับจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะมา  

โดยใหถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียง

อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ยกเวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย

เปนผูดูแลหุนเทานั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทจะใชระบบ Barcode ในการนับคะแนน โดยจะนําคะแนนเสียงที่
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือ

จะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ  

3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายใน

บัตรลงคะแนน พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับ

คะแนน บัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดรับภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของวาระนั้น ๆ แลว 

จะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวยเทานั้น 

สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรุณาสงคืนบัตร

ลงคะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ของบริษัทที่ประตูทางออก เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคะแนนตอไป 

อยางไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให
สอดคลองกับหลักธรรมภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุก

ทานลงคะแนน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ โดย

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน และสงใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อนํามานับคะแนน ทั้งนี้ 

บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน เพื่อความสะดวกในการนับ

คะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นดวย ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกทาน 

สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลวในใบมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะ

จะไมไดรับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทําการบันทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวใน

หนังสือมอบฉันทะ  

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือไมไดลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน หรือบัตร
ลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ จะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากผูเขารวมประชุมที่ตองการ

แกไขการออกเสียง ใหขีดฆาของเดิมและลงลายมือชื่อกํากับ  

5. การนับผลการลงคะแนนจะแบงเปน 3 ประเภท ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ  .ศ .  

2535 และขอบังคับของบริษัท  
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5.1 วาระที่ที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง 

5.2 วาระที่ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุม บริษัทจะคํานวณคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มารวมประชุมที่ออก

เสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

5.3 วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง 

6. สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุน

สามารถใชสิทธิของทานได โดยสงบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนลวงหนาในวาระที่เหลืออยูใหกับ

เจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแตละวาระการประชุม  

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมิไดคืนบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ของบริษัท ถือวาผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะออกเสียงเห็นดวยในการพิจารณาวาระนั้น ๆ 

7. เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแลว จะประกาศผลใหที่ประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็น

ดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติที่ตองใช   

8. กอนลงมติในแตละวาระ ทานประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระ
นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่

จะไดนําไมโครโฟนไปให และเมื่อประธานอนุญาตแลว กรุณาแจงชื่อและนามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถือหุน 

หรือผูรับมอบฉันทะ ใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง เพื่อใหการบันทึก

รายงานการประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอ

ความกรุณานําไปสอบถามหรือใหความเห็นในวาระอื่น ๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาทาน

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใหความเห็นหรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดง

ความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อ

เปนการบริหารการประชุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และอยูในเวลาที่กําหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน
การดําเนินการที่เหมาะสม 

9. เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ จึงไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

รวมเปนพยานในการนับคะแนน 

  นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวตอนรับผูถือ

หุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงวาเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปดโอกาสให

ผูถือหุนเสนอวาระ ซึ่งไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท โดยไดกําหนด

ระยะเวลาในการนําเสนอไว ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฏวาไมมีผูถือ

หุนรายใดเสนอวาระ รวมทั้งไดแจงใหผูถือหุนสงคําถามที่ตองการใหชี้แจงในที่ประชุมลวงหนากอนประชุมดวย ซึ่งไมมีผู

ถือหุนเสนอคําถามมาลวงหนาดวย  
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ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดําเนินการตามลําดับวาระตาง ๆ ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ

บริษัท ตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตใหผูถือหุนทราบตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2558 และ

ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาตั้งแตวันที่ 8 เมษายน 2558 ดังตอไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2557  

ประธานไดชี้แจงวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 โดย

บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ภายใน 14 วัน 

นับแตวันประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย 

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  และไดสงใหผูถือหุน

พิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้นเมื่อ

วันที่ 23 เมษายน 2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,302,807 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 - 

งดออกเสียง 0  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,306,307 เสียง 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 

ในวาระนี้  ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูนําเสนอ

รายละเอียดตอที่ประชุม  

นางสกุณา บายเจริญไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 ใหที่ประชุมรับทราบ 

โดยสรุปไดดังนี้ 

 เปดสาขาใหมจํานวน 18 สาขา แบงเปนฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เพิ่มปงยาง จํานวน 15 สาขา ฮอท 
พอท อินเตอร บุฟเฟต 1 สาขา และฮอท พอท สุกี้ ชาบู 2 สาขา และไดปดสาขาจํานวน 27 สาขา ซึ่ง

สวนใหญเปนสาขาที่มีผลการดําเนินงานขาดทุน 

 ปรับเปลี่ยนแบรนด ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู ทั้งหมดเปนแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต โดย
ดําเนินการแลวเสร็จในไตรมาส 3 
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 พัฒนาแบรนดใหม คือ ซิกเนเจอร สเตก ลอฟต โดยเปดสาขาแรกที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2557 ซึ่งเดิมเปนรานแบรนด ฮอท พอท ราเมน บุฟเฟต 

 เพิ่มชองทางการจําหนายน้ําจิ้มสุกี้  ภายใตแบรนด ฮอท พอท ในหางเทสโก โลตัส ตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน เปนตนมา 

 ณ สิ้นป 2557 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 144 สาขา ลดลงจากป 2556 ซึ่งมีสาขาอยู 153 สาขา โดยแบงเปน
สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 62 สาขา และตางจังหวัด 82 สาขา คิดเปนสัดสวน 43 ตอ 57 

 ในป 2557 บริษัทมียอดขาย 2,294.72 ลานบาท ลดลงจากป 2556 จํานวน 26.08 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 1.2 โดยมีลูกคาที่มาใชบริการจํานวน 7.85 ลานคน ลดลงรอยละ 7.9 และมีพนักงานจํานวน 

3,420 คน ลดลงรอยละ 6.7 

 โครงสรางรายไดในป 2557 สวนใหญมาจาก ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ในสัดสวนรอยละ 54.80 ของ
รายไดจากการขาย รองลงมาเปน ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต เพิ่มปงยาง, ฮอท พอท บุฟเฟต แวลลู 

และไดโดมอน ในสัดสวนรอยละ 19.40, 12.20 และ 10.80 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ  

 Same Store Sale ลดลงรอยละ 13.9 โดยสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลลดลงรอยละ 11.7 และ
ตางจังหวัดลดลงรอยละ 15.8 

 คาใชจายสวนใหญเพิ่มขึ้น ยกเวนคาใชจายการตลาดที่ลดลงประมาณ 30 ลานบาท เหลือ 43.91 ลาน
บาท และคาใชจายที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ คือ ขาดทุนจากการปดสาขา ซึ่งเทากับ 40.45 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 36.78 ลานบาท ทําใหมี EBITDA ลดลงจาก 223.54 ลานบาทในป 2556 เหลือ 118.03 ลาน

บาท อยางไรก็ตาม EBITDA ที่รวมขาดทุนจากการปดสาขาที่เปนไมใชเงินสดเทากับ 153.16 ลานบาท 

 สําหรับแผนธุรกิจในป 2558 มีดังนี้ 

- สรางแบรนดที่มีอยูใหแข็งแรง เนนการสรางความแตกตาง และการใหบริการที่ไดมาตรฐาน 

- กระจายความเสี่ยง โดยการพัฒนาแบรนดใหม รวมทั้งการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายน้ําจิ้ม 

- ขยายสาขาใหมอยางระมัดระวัง 

- พัฒนาและคิดคนอาหารใหม ๆ ที่มีเอกลักษณ และตรงกับความตองการของลูกคา 

- จัดกิจกรรมการตลาดอยางตอเนื่องใหตรงกับกลุมลูกคาเปาหมาย 

- บริหารจัดการตนทุนและคาใชจาย 

- พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 

- พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่รวดเร็ว ถูกตอง และสามารถนําไปใชในการบริหาร

จัดการไดทันตอเหตุการณ 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและ

แสดงความคิดเห็นดังนี้ 
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 นางสาวรัชนี บุญธัม ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดขอบคุณที่ทางบริษัทไดแสดง
เจตนารมณเขารวมในแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และได

สอบถามถึงแผนงานที่บริษัทจะดําเนินการเพื่อใหไดรับใบรับรอง นอกจากนั้น ยังไดสอบถามถึงจํานวน

สาขาที่คาดวาจะปดในป 2558 และผลขาดทุนที่จะรับรู รวมทั้งแผนรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอ

ตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในตางจังหวัด ซึ่งบริษัทมีสาขาอยูประมาณรอยละ 57 

ประธานไดช้ีแจงในเรื่องของการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นวา บริษัทอยูระหวางการศึกษาถึงรายละเอียดที่

ตองดําเนินการ ซึ่งมีหลักเกณฑคอนขางมาก หลังจากศึกษารายละเอียดเรียบรอยแลว จะไดมีการดําเนินการตอไป 

รวมถึงการตรวจสอบเพื่อใหไดรับใบรับรอง โดยทางเลขานุการบริษัทเปนผูดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยู และจะไดมี

การรายงานความคืบหนาใหทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท  

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงเกี่ยวกับการปดสาขาวา ในป 2557 บริษัทไดปด
สาขาไป 27 สาขา ซึ่งสาเหตุของการปดสาขามาจากหลายปจจัย เชน การแขงขันของศูนยการคาที่เปดใหมในพื้นที่

ใกลเคียงกับที่รานสาขาของบริษัทที่ตั้งอยูในหางทองถิ่น ซึ่งไมมีศักยภาพในการที่จะแขงขัน ประกอบกับบริษัทไดมีการ

เปดรานสาขาใหมในศูนยการคาที่เปดใหมดวย จึงไดปดรานสาขาในหางทองถิ่นดังกลาว รวมทั้งรานสาขาที่ตั้งอยูใน

ทําเลที่ไมเหมาะสมจํานวน 11 สาขา ซึ่งทางศูนยการคาที่เปนพันธมิตรไดเสนอมาใหเปนชุด ซึ่งประกอบดวย

ศูนยการคาที่ตั้งอยูในทําเลตาง ๆ คละ ๆ กันไป นอกจากนั้น ยังมีสาขาจํานวน 4 สาขาที่ปด เพราะสัญญาเชาหมดอายุ 

เปนตน 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไมฟนตัว ทําใหในปนี้ยังคงจะตองมีการปดสาขาอีก โดยตั้งแตตนป 2558 จนถึง

ปจจุบัน บริษัทไดปดสาขาไปแลวจํานวน 5 สาขา โดย 2 สาขา เปนแบรนด ฮอท พอท สุกี้ ชาบู แบบตามสั่ง ที่มีขนาด

เล็ก ใชเงินลงทุนไมมากนัก ประมาณ 1-2 ลานบาท เปดใหบริการที่หางบิ๊กซีชะอํา และเทพกระษัตรี ซึ่งไดทดลองเปด
เมื่อปลายป 2557 แตยอดขายไมเปนไปตามเปา บริษัทยังมีแผนที่จะปดสาขาเพิ่มเติมอีก 2 สาขาในเดือนพฤษภาคม

และมิถุนายน  นอกจากนั้น ในเดือนพฤษภาคม บริษัทอาจจะพิจารณาปดรานสาขาตางจังหวัดที่ตั้งอยูในพื้นที่เดียวกัน

อีกประมาณ 3-4 สาขา เนื่องจากปจจุบันกําลังซื้อของผูบริโภคลดลง ทําใหมีการแยงชิงลูกคากันเอง ซึ่งในป 2557 ที่

ผานมา บริษัทไดมีการปดรานสาขาในลักษณะดังกลาว เชน มารคโฟร พลาซา แพร ซึ่งสงผลใหรานสาขาที่เทสโก โลตัส 

ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดเดียวกันมีผลประกอบการที่ดีขึ้น 

สําหรับสาขาที่จะเปดใหบริการในปนี้ บริษัทจะเลือกพิจารณาคัดเลือกสาขาที่มีศักยภาพ และเปดกับ

ศูนยการคาที่เปนพันธมิตร ไดแก เซ็นทรัล 2 สาขา และโรบินสัน 3-4 สาขา รวมทั้งจะเนนเปดรานสาขาแบรนดซิกเน

เจอร สเตก ลอฟต ซึ่งจากการเปดใหบริการรานสาขาไปแลว 3 แหง ใหผลตอบแทนในระดับที่ดี โดยในภาวะที่กําลังซื้อ

ยังไมกลับมา คาอาหารเฉลี่ย 200 บาทตอหัวของซิกเนเจอร สเตก ลอฟต นาจะตอบสนองความตองการของกลุมลูกคา
ที่มีกําลังซื้อในระดับนี้ ซึ่งมีอยูจํานวนพอสมควร 

 นายอนุชา อักษรเมฆากุล ผูถือหุน สอบถามถึงสาเหตุที่ Same Store Sale ในป 2557 เพิ่มขึ้น เมื่อ
เทียบกับป 2556 ทั้ง ๆ ที่ยอดขายและจํานวนลูกคาลดลง และแนวโนมของ Same Store Sale ในป 

2558 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวา Same Store Sale ในป 2557 ไมไดเพิ่มขึ้น 

แตลดลง 13.9% เนื่องจากการแขงขันที่เพิ่มขึ้นจากผูประกอบการรานอาหาร และศูนยการคาที่เปดใหบริการเพิ่มขึ้นใน

พื้นที่เดียวกัน ประกอบกับกําลังซื้อที่ลดลง สวนตัวเลขที่ทางผูถือหุนแจงวาเพิ่มขึ้น เปนยอดขายตอสาขาของป 2557 ที่

เพิ่มขึ้น 5.1% จากป 2556 เนื่องจากในป 2557 บริษัทไดปดรานสาขาที่มีผลประกอบการไมดี สําหรับแนวโนมของ 
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Same Store Sale ในป 2558 ยอดขายตั้งแตตนปที่ผานมา นอยกวาระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ซึ่งบริษัทไดนิ่งนอน

ใจ โดยในป 2558 บริษัทมีแผนจะใชงบการตลาดประมาณ 70 ลานบาท เพื่อใหเกิดการรับรูของผูบริโภคอยางตอเนื่อง 

โดยตั้งแตตนป 2558 บริษัทไดจัดใหมีอาหารเมนูใหม “พอทจังกึม” หรือตมยําเกาหลี และไดจัดใหมีการโฆษณาผานสื่อ

ทางโทรทัศน และสื่อออนไลน ซึ่งมีผลทําให Same Store Sale ติดลบนอยลงไป 

ประธานไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา ไดมีติดตามปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และเตรียมการในการแกไขปญหา เพื่อให

บริษัทกลับมามีกําไรไดอีกในอนาคต 

มติที่ประชุม   เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เปนผูนํา

เสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  

 เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไร

ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกลาวไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 

ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแลว โดยไดนําเสนอใน

รายละเอียดของงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไร

ขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอ ดวย

คะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,360,099 99.9968 

ไมเห็นดวย 9,000 0.0032 

งดออกเสียง 3,000  

บัตรเสีย 0 0.0000    
  

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,099 เสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล  

จากผลการดําเนินงานป 2557 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุม  

นางสาวสกุณา บายเจริญ ไดชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ  .ศ  .  2535 และขอบังคับของ

บริษัท ขอ 45 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 

และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง 

ความจําเปน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูก

นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ

ใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป   

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิประจําป 2557 จํานวน 54,019,184 

บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

และงดการจายเงินปนผลประจําป 2557 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปน

ทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานป 2557 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล จาก

ผลการดําเนินงานป 2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,321,099 99.9832 

ไมเห็นดวย 48,000 0.0168 

งดออกเสียง 3,000  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,099 เสียง 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 

 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการจะตองไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการ โดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการดําเนินงาน
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และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ ประจําป 2558 ซึ่งเทากับป 2557 ดังนี้ 
 

ตําแหนง เบี้ยประชุม 

(บาท/ครั้งการเขาประชุม) 

สิทธิประโยชนอื่น 

คณะกรรมการบริษัท   

- ประธานกรรมการ 15,000 ไมมี 

- กรรมการ 10,000 ไมมี 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 ไมมี 

- กรรมการตรวจสอบ 5,000 ไมมี 

 

การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอางอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบทางผลกําไรของบริษัท เห็นสมควร

กําหนดคาตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ 

ทั้งนี้ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระเทานั้นที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน โดยกรรมการบริหารที่

ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

กรรมการดังกลาวขางตน 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 

2558 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,304,099 99.9762 

ไมเห็นดวย 19,000 0.0067 

งดออกเสียง 49,000 0.0172 

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนซึ่งมาประชุม  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,099 เสียง 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเชิญกรรมการที่มีสวน

ไดเสีย คือ นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และนายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ ออกจากที่ประชุม 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กําหนดไววา ในการ

ประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรง

เปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับ

เลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ 2 

ทาน ดังนี้ 

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี         กรรมการ 

2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทเชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ

การเลือกตั้งเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคล

เขารับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการมายังบริษัท 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน

บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาและเห็นวา 

กรรมการทั้งสองทานเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท 

จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสองทานกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยขอมูลของกรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตอง

ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนราย

คน 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระกลับเขา

ดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,284,199 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 0.0012 

งดออกเสียง 84,500  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,199 เสียง 
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2. นายอมรศักด์ิ เกตุจรูญ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,311,894 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 0.0012 

งดออกเสียง 57,000  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

ประธานไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2558 และ

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2558 เนื่องจากเปนสํานักงานสอบบัญชีที่มี

ความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางดี ประกอบกับมีคาสอบ

บัญชีที่เหมาะสม และเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของ

บริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตป 2556 และ/หรือ 

2. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงิน

ของบริษัท และ/หรือ  

3. นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท และ/หรือ  

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 

พรอมทั้ง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวน 1,200,000 บาท ซึ่งเทากับคา

สอบบัญชีในป 2557 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน
สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคา

สอบบัญชีประจําป 2558 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891และ/หรือ 

นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2558 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 

1,200,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,320,394 99.9988 

ไมเห็นดวย 3,500 0.0012 

งดออกเสียง 49,000  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 

10,150,000 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 

ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทใน

อนาคต และ/หรือเพื่อชําระคืนเงินกูของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 10,150,000 บาท จากเดิม 101,500,000 

บาท เปน 111,650,000 บาท โดยออกเปนหุนสามัญจํานวน 40,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท และแกไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวโดยใหใชขอความ

ตอไปนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนา

ธุรกิจ กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  111,650,000 บาท (หนึ่งรอยสิบเอ็ดลานหกแสนหาหมื่นบาท) 

 แบงออกเปน 446,600,000 หุน (สี่รอยสี่สิบหกลานหกแสนหุน) 

 มูลคาหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบหาสตางค) 

 โดยแบงออกเปน 

 หุนสามัญ 446,600,000 หุน (สี่รอยสี่สิบหกลานหกแสนหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ์ - ไมมี- หุน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 10,150,000 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท 
ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 

10,150,000 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ดังกลาว ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,337,294 99.9875 

ไมเห็นดวย 6,500 0.0023 

งดออกเสียง 29,100 0.0102 

บัตรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน

ไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 

ประธานไดช้ีแจงตอตอที่ประชุมวา การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 
จํานวนไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

โดยราคาที่เสนอขายจะตองไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขอ

อนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เรื่องการคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่

ออกใหมในราคาต่ํา และบุคคลดังกลาวจะตองไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน 

เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการเกี่ยวโยงกัน พ  .ศ . 2546  

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดังนี้ 

 พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายใหกลุมบุคคล
ใดกอน หรือใหทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคาเสนอขาย 

วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 เขาเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาตางที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อัน

เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ซึ่ง
รวมถึงติดตอ และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

และนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
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เมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดวยวิธีการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มขึ้นจะมี

จํานวนไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน ซึ่งเปนจํานวนหุนไมเกิน 

40,600,000 หุน  

ทั้งนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปใน

ครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึงกอน 

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและ

แสดงความเห็น ดังนี้ 

 นางสาวรัชนี บุญธัม ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามถึงหลักเกณฑในการ
พิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบทั่วไปใหแกบุคคลในวงจํากัด 

นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ กรรมการอิสระไดชี้แจงวา วัตถุประสงคหลักของการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจ
ทั่วไป เพื่อเปนแผนสํารองในการเพิ่มทุน โดยจะไดไมตองเสียเวลาในการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ใหม ซึ่งตองใชเวลาประมาณ 45-60 วัน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดหลักเกณฑใน

การเสนอขายหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไปใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจงไวอยางชัดเจน เพื่อคุมครอง

ผลประโยชนของผูถือหุนเดิม ดังนี้ 

- ราคาที่เสนอขายจะตองไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด 

- ผูซื้อจะตองไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party) ซึ่งมีการกําหนดคํานิยามไวชัดเจน 

- จํานวนที่เสนอขายไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว 

ไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 
บาท เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม

เกิน 40,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด ตามเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 285,344,294 99.9970 

ไมเห็นดวย 8,500 0.0030 

งดออกเสียง 20,100  

บัตรเสีย 0 0.0000 
 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 285,372,894 เสียง 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่อง

อื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุก

ทาน และในฐานะตัวแทนของพนักงานบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุนที่ใหไววางใจในการลงทุนในหุนของบริษัท และ

พนักงานของบริษัทจะพยายามบริหารจัดการบริษัทใหดีที่สุด เพื่อจะแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปนี้ใหผานพนไป

ดวยดี และทําใหบริษัทกลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปตอ ๆ ไป 

ปดประชุม : เวลา 16.00 น. 

 

                                          
______________________________ 

        (นายเมตตา จารุจินดา) 

           ประธานในที่ประชุม 
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สงที่สงมาดวย 3 

 

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายเมตตา จารุจินดา 

อายุ : 60 ป 

ตําแหนงปจจุบัน : ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 

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) 

วันที่เริ่มเปนกรรมการ : 28 กุมภาพันธ 2554 (ระยะเวลาดํารงตําแหนงกรรมการ 5 ป) 

ประสบการณการทํางาน  

28 กุมภาพันธ 2554 – ปจจุบัน 

 
2553 - 2556 

 

2542 - 2553 

 

2546 - 2552 

:   
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 
: 

: 

: 

 
ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในรอบป 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี  

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

ขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปท่ีผานมา      : 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 
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ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสกุณา บายเจริญ 

อายุ : 48 ป 

ตําแหนงปจจุบัน  : กรรมการ กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา  : -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร สาขาเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 86/2553)  

วันที่เริ่มเปนกรรมการ : 28 มกราคม 2547 (ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 12 ป) 

ประสบการณการทํางาน 

 28 มกราคม 2547 – ปจจุบัน 

 
2554 – ปจจุบัน 

:  
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

กรรมการบริหาร บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

บริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 

: 

: 

: 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

การเขารวมประชุมในป 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 

: จํานวน 102,022,000 หุน คิดเปน 25.13% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ภรรยาของนายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร  
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ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการใหม 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายกานต สุทธิรัตน 

อายุ : 55 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา  : ปริญญาตรี ครุศาสตร (ศิลปศึกษา) สาขา Commercial Design  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไมมี -  

ประสบการณการทํางาน  

2540-ปจจุบัน 
 

ผลงาน 

2555 – ปจจุบัน 

 

2548 – ปจจุบัน 

2552 – 2557 

2555 - 2556   

2554 - 2557  

2544 - 2554      

:  
กรรมการผูจัดการ / Client Service Director 

บริษัท ไอเด็นติตี้ แอ็ดเวอรไทซิ่ง จํากัด  

 

Eridan Ltd. (France)  

: Asian Grocery Products Image & Packaging Design 

บริษัท ดั๊กคิง จํากัด : Brand Building Dynamic 

เนสทเล : All Breakfast Cereals Promotions 

อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร : Exhibition 
จอหนสัน แอนด จอหนสัน วิชั่นแคร : Advertising Campaign 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) : Corporate Identity 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน 

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

 

: 

: 

: 

 

ไมมี 

ไมมี 

ไมมี 

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระราย

นั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คู
สมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 

4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการอิสระ 

รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท

ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชีซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการ

ทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับ

เงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่

มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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สิ่งที่สงมาดวย 5 
                      (ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 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  
  

 นายสุธีร รัตนนาคินทร กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ67 ป อยูบานเลขที่ 454/101 ซอยลาดพราว 87 แขวงคลองเจา

คุณสงิห เขตวังทองหลาง 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 2559     

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย ชั้น 2 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2558 
 
 - วาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการลงคะแนน – 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 เพื่อเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ทานและเลือกตั้งกรรมการใหม

เพิ่ม 1 ทาน 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
  

  การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

1. นายเมตตา จารุจินดา (กรรมการที่ครบวาระ) 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

2. นางสาวสกุณา บายเจริญ (กรรมการที่ครบวาระ) 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

3. นายกานต สุทธิรัตน (กรรมการใหม) 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
 
 



                               

29 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
 

  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 

หมายเหตุ 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในในประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หองสิตารมย ชั้น 2 โรงแรมพระ

นครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   



                               

31 

 

สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

ขอมูลของกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธีร รัตนนาคินทร 

ตําแหนง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 67 ป 

ที่อยู : 454/101 ซอยลาดพราว 87 แขวงคลองเจาคุณสิงห  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

การศึกษา  : -  ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยรูสเวลท สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certificate Program (DCP 35/2546)  

ประสบการณการทํางาน  

13 สิงหาคม 2557 – ปจจุบัน 

 

2557 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน 
2550 – ปจจุบัน 

2555 – 2558 

2553 – 2558 

2551 - 2557 

 

2554 - 2555 

2554 – 2555 

2550 – 2555 

:   

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุพรีม อากริเทค จํากัด 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 

กรรมการบริหาร สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประธานกรรมการ บริษัท เอเชีย สุพรีม จํากัด 

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย สุพรีม จํากัด  

กรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ  

บริษัท ฟารมาคอสเม็ท จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ บริษัท บี.ดี.เทรดด้ิง จํากัด 

กรรมการ บริษัท วีเอ็มวี (ไทยแลนด) จํากัด  

กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท อังกฤษตรางู (แอล พี) จํากัด 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
บริษัทอื่นซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน 

 

: 

: 

 

ไมมี 

3 บริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สุพรีม อากริเทค จํากัด 

- กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 

- กรรมการบริหาร สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมม ี
การเขารวมประชุมในป 2558 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท  
(ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558) 

: ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา : คาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559 
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สิ่งที่สงมาดวย 7 

คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชุมผูถือหุน 

การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวัน
พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ หองสิตารมย ชั้น 2 โรงแรมพระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 

ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 

การมอบฉันทะ 

กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขาประชุม

และออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

ไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตามสิ่งที่สงมาดวย 5   

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือตองการใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเปนแบบทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุน สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตน แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

1) ผูถือหุนทั่วไป จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. โดยบริษัทแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะ 

แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2) ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะเลือกใช
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได และตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ

อยู โดยไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปน

ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท 

ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท

แลว บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ และสงหนังสือ

มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) เลขที่ 350 ถนนราม

อินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือ
โปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2559 

3. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อใน

หนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว 
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4. ใหผูรับมอบฉันทะนําหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของเอกสารที่ตอง

นํามาแสดงในวันประชุม ไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนเขาประชุม 
 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4  

2) ผูถือหุนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย  

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

พรอมทั้งติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

3) ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ  

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคล และผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่งรับรอง

สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 
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4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว
ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู ซึ่ง

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลโดยจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมี

อํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสํานักงานใหญ  

4) เอกสารใดๆ ที่มีตนฉบับเปนภาษาตางประเทศ ที่มิใชภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษมาพรอม
ดวย และใหผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล  

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองโดย

ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

6) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

1) เอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

2) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

3) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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สิ่งที่สงมาดวย 8 

ขอบังคับ  

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 

หมวดที่ 5 

การประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 32.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแต

วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได แตตองระบุ เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไว ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ขอ 33. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่อง

ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และ

จัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมใน

หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยที่จัดพิมพจําหนาย ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทนั้น เปนเวลาติดตอกัน 
3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 

สถานที่ที่จะใหเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้น ตองอยูในทองที่อันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ หรือสํานักงานสาขา 

หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ตั้งสํานักงานใหญ 

ขอ 34. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 

คน และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอย

กวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลว ถึง 1 ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุม
เปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม 
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ขอ 35. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการ

ประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นาย

ทะเบียนกําหนด โดยมอบใหประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกําหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะ

เขาประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้  

ก. จํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 36. ประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุมผูถือหุน ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานถาไมมีรองประธาน

กรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน  ในกรณีผูถือหุนคนใดมีสวน

ไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ 

ขอ 38. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผูถือหุน จะตองไดรับความเห็นชอบ

ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น ในขอบังคับ

นี้ หรือกรณีอื่นตามกฎหมายจะกําหนดไว 
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แผนที่สถานที่จัดประชุม – โรงแรมพระนครแกรนดววิ มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนคร 

 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวงอนุสาวรยี เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
 
 

 
 

 




