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หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถอืหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม 
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

และส่งค าถามส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 ล่วงหน้า 
 

บริษัท ฮอท พอท จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคญักับการด าเนินงานภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ในการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั ดงันัน้ บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเห็นวา่มีความส าคญัและ
เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท และส่งค าถามส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ลว่งหน้า ตามหลกัเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.  คุณสมบตัขิองผู้ถอืหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1.1  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดยีวหรือหลายรายรวมกนัได้ 
1.2  มีสดัสว่นการถือหุ้นขัน้ต า่ไมน้่อยกวา่ 2,000,000 หุ้น 
1.3  ถือหุ้นของบริษัทในสดัสว่นท่ีก าหนดในข้อ 1.2 อยา่งตอ่เนื่องไมน้่อยกวา่ 1 ปี และต้องถือหุ้นในวนัท่ีเสนอ

ระเบียบวาระ และ/หรือ เสนอช่ือกรรมการ 

2.  หลักเกณฑ์ในการเสนอ 
2.1  การเสนอระเบยีบวาระการประชมุ 

เร่ืองที่จะไมบ่รรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุ ได้แก่ 
1)  เร่ืองที่ไมเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท และเร่ืองที่เป็นประโยชน์ของบคุคลหรือกลุม่

 บคุคลโดยเฉพาะ 
2)  เร่ืองที่ขดักับกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคบั กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่

ก ากับดูแลบริษัท เร่ืองที่ขดักบัวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัท 

3)  เร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนนิธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้างโดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงให้เห็น
ถึงเหตอุนัควรสงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

4)  เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีบริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว ไม่
สามารถติดตอ่กบัผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอเร่ืองได้  

5)  เร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติ
สนบัสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด โดยที่ข้อเท็จจริงยงัไม่ได้
เปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

6)  เร่ืองที่บริษัทได้ด าเนินการแล้ว 
7)  เร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
8)  เร่ืองที่ซ า้กบัเร่ืองที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว 
9)  เร่ืองอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ไมม่ีความจ าเป็นท่ีจะต้องบรรจเุป็นวาระ โดย 

คณะกรรมการบริษัทจะมีเหตผุลที่สมควรและสามารถอธิบายได้ให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ 
10) เร่ืองอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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2.2  การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมคีณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
1)  มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ า กัด

 พระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎเกณฑ์และข้อบังคบัของคณะกรรมการก ากับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้
 เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2)  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพตา่งๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ และ
เพิ่มมลูคา่ให้แก่บริษัท 

3)  มีคณุลกัษณะที่สนบัสนนุและสง่เสริมการด าเนินงานด้านการก ากบัดแูลกิจการ เพื่อสร้างคณุคา่ให้แก่ 
บริษัท ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์ (Accountability, Care 
and Loyalty) อทุิศเวลาได้อยา่งเต็มที ่

4)  ด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนไมเ่กิน 3 แหง่ 

3.  ขัน้ตอนการด าเนินการ 
3.1  การเสนอระเบียบวาระการประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม“แบบขอเสนอระเบียบวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือช่ือ  

3.2  การเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
1)  ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องกรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม “แบบขอเสนอช่ือบคุคล เพื่อ 

 เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” (แบบ ข) ให้ครบถ้วน
พร้อมลงลายมือช่ือ  

 2)  บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ กรอกข้อมลูในแบบฟอร์ม “แบบข้อมลูบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับ
การเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561” (แบบ ค) ให้ครบถ้วน พร้อม
ลงลายมือช่ือ  

 3)  กรณีที่ผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการ
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกรายละเอียดของตนในแบบฟอร์ม และลงลายมือช่ือ
ไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมเป็นชดุเดียวกนั  

3.3  การสง่ค าถามเก่ียวกบับริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
1)  ผู้ ถือหุ้น ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “การส่งค าถามส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 

2561 ลว่งหน้า” (แบบ ง) ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือช่ือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 - ช่ือ ที่อยู ่หมายเลขโทรศพัท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล์ (ถ้ามี) ที่ติดตอ่ได้ของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้จ านวน

หุ้นท่ีถือในบริษัท 
 - รายละเอียดค าถาม 

 

 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.hotpot.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทุน
สมัพนัธ์ / ข้อมลูส าหรับผู้ ถือหุ้น” 
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3.4 น าส่งเอกสารฉบับจริง พร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้อง ทาง

จดหมายลงทะเบียน ตัง้แต่วนัที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึงวนัที่ 29 ธันวาคม 2560 มายงัเลขานุการบริษัท
ตามที่อยูด่งันี ้

เลขานกุารบริษัท 
บริษัท ฮอท พอท จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 อาคารทีเอฟดี  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

 
ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบฟอร์ม และเอกสารหลักฐานประกอบอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิคส์ (Email) ถึง esudang@hotpot.co.th หรือผา่นโทรสารหมายเลข 02-286-9960 ก่อนสง่เอกสารฉบบัจริง 

3.5  เลขานกุารบริษัทจะตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน และยื่นเสนอต่อคณะกรรมการ
อิสระของบริษัท ให้เป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง และน าเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและสรุปให้
ความเห็น โดยให้ถือวา่ความเห็นของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 

ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบุคคล ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นระเบียบ
วาระการประชมุในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น โดยระบวุ่าเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือบคุคลที่
ได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้น 

ระเบียบวาระการประชมุ และ/หรือบคุคลท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ือง
เพื่อทราบ และชีแ้จงเหตผุลในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4.  เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
4.1  หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือ 

หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
4.2  หลกัฐานการแสดงตนของผู้ ถือหุ้น 

กรณีบคุคลธรรมดา ส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  
กรณีนิติบุคคล ส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาว
ตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในแบบฟอร์มนี ้พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

4.3  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบตัิของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ส าเนาบตัรประชาชน 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หลกัฐานการศกึษาประวตัิการท างาน (Curriculum Vitae) 

4.4  เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (ถ้ามี) 
 
 


