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หลกัเกณฑก์ารให้สิทธิผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และการเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2560 
 

บรษิัท ฮอท พอท จ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีในการ
ปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ดงันัน้ บรษิัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามี
ความส าคญัและเป็นประโยชน์แก่บรษิัท เพื่อพจิารณาบรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม  และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 
 

1. คณุสมบติัของผูถื้อหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ /หรอืเสนอช่ือกรรมการ 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเสนอระเบยีบวาระการประชุม และ /หรอืเสนอชื่อกรรมการ ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงันี้  

1.1 เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยอาจเป็นผูถ้อืหุน้รายเดยีวหรอืหลายรายรวมกนัได ้

1.2 มสีดัสว่นการถอืหุน้ขัน้ต ่าไม่น้อยกว่า 2,000,000 หุน้ 

1.3 ถอืหุน้ของบรษิทัในสดัส่วนทีก่ าหนดในขอ้ 1.2 อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และตอ้งถอืหุน้ในวนัทีเ่สนอ
ระเบยีบวาระ และ/หรอืเสนอชื่อกรรมการ  
 

2. หลกัเกณฑใ์นการเสนอ 

2.1 การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

เรื่องทีจ่ะไม่บรรจุเป็นระเบยีบวาระการประชุม ไดแ้ก่ 

1) เรื่องทีไ่ม่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทั 

2) เรื่องทีข่ดักบักฎหมาย ประกาศ ขอ้บงัคบั กฎระเบยีบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรอืหน่วยงานที่
ก ากบัดูแลบรษิัท เรื่องที่ขดักบัวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มตทิี่ประชุมผูถ้ือหุ้น และหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ขีองบรษิทั  

3) เรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินุุรกจิปกติของบรษิัท และขอ้เทจ็จรงิที่กล่าวอา้งโดยผู้ถอืหุ้นมไิดแ้สดงให้
เหน็ถงึเหตุอนัควรสงสยัเกีย่วกบัความไม่ปกตขิองเรื่องดงักล่าว 

4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ขอ้มูลไม่ครบถ้วน หรอืไม่ถูกต้อง หรอืกรณีบรษิัทต้องการขอ้มูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่
สามารถตดิต่อกบัผูถ้อืหุน้ทีเ่สนอเรื่องได ้

5) เรื่องทีผู่ถ้อืหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาในรอบ 12 เดอืนทีผ่่านมา และไดร้บัมติ
สนับสนุนดว้ยเสยีงทีน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนสทิุอิอกเสยีงทัง้หมด โดยทีข่อ้เทจ็จรงิยงัไม่ได้
เปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญั 
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6) เรื่องทีบ่รษิทัไดด้ าเนินการแลว้  

7) เรื่องทีอ่ยู่นอกเหนืออ านาจทีบ่รษิทัจะด าเนินการใหเ้กดิผลตามทีป่ระสงค์ 

8) เรื่องทีซ่ ้ากบัเรื่องทีไ่ดเ้สนอมาก่อนแลว้  

9) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ  โดย
คณะกรรมการบรษิทัจะมเีหตุผลทีส่มควรและสามารถอุบิายไดใ้หผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจได้ 

10) เรื่องอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี้ 

1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎเกณฑ์และขอ้บงัคบัของคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมทัง้
เป็นไปตามเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

2) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ และ
เพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

3) มคีุณลกัษณะทีส่นับสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกจิการ เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
บรษิทั ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์(Accountability, Care 
and Loyalty) อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

4) ด ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 3 แห่ง 
 

3. ขัน้ตอนการด าเนินการ 

3.1 การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามขอ้ 1 ต้องกรอกขอ้มูลในแบบฟอร์ม“แบบขอเสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560” (แบบ ก) ใหค้รบถว้น พรอ้มลงลายมอืชื่อ  

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

1) ผูถ้อืหุน้ทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามขอ้ 1 ต้องกรอกขอ้มูลในแบบฟอรม์ “แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อ
เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560” (แบบ ข) ใหค้รบถ้วน 
พรอ้มลงลายมอืชื่อ 

2) บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อ กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ “แบบขอ้มลูบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อเขา้รบั
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2560” (แบบ ค) ใหค้รบถว้น พรอ้ม
ลงลายมอืชื่อ 
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3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรอืชื่อบุคคลเพื่อเข้ารบัการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายตอ้งกรอกรายละเอยีดของตนในแบบฟอรม์ และลงลายมอืชื่อ
ไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมเป็นชุดเดยีวกนั 

โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอรม์ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทั www.hotpot.co.th ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุน
สมัพนัุ ์/ ขอ้มลูส าหรบัผูถ้อืหุน้” 

3.3 น าส่งเอกสารฉบบัจรงิ พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการพจิารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ทาง
จดหมายลงทะเบยีน ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 ถงึวนัที ่31 ุนัวาคม 2559 มายงัเลขานุการบรษิทั ตามที่
อยู่ดงันี้  

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ฮอท พอท จ ากดั (มหาชน) 
ชัน้ 6 อาคารุนภทัร 
350 ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแรง้ 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 

ทัง้นี้ ผูถ้ือหุน้สามารถส่งแบบฟอรม์ และเอกสารหลกัฐานประกอบอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมาย
อเิลก็ทรอนิคส ์(email) ถงึ ir@hotpot.co.th หรอืผ่านโทรสารหมายเลข 02-943-8458 ก่อนสง่เอกสารฉบบั
จรงิ 

3.4 เลขานุการบรษิทัจะตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ
อสิระของบริษัท ให้เป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและสรุปให้
ความเหน็ โดยใหถ้อืว่าความเหน็ของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ดุ 

ระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืบุคคล ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบ
วาระการประชุมในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ โดยระบุว่าเป็นระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืบุคคลที่
ไดร้บัการเสนอจากผูถ้อืหุน้ 

ระเบยีบวาระการประชุม และ/หรอืบุคคลทีไ่ม่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ บรษิทัจะแจ้งเป็นเรื่อง
เพื่อทราบ และชีแ้จงเหตุผลในการประชุมผูถ้อืหุน้  
 

4. เอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณา 

4.1 หลกัฐานการถอืหุน้  

4.2 หลกัฐานการแสดงตนของผูถ้อืหุน้ 

4.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิของบุคคลที่ได้รบัการเสนอชื่อ ได้แก่ หลกัฐานการศึกษา  
ประวตักิารท างาน (Curriculum Vitae)  

4.4 เอกสารประกอบเพิม่เตมิทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา (ถา้ม)ี 
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