
 

 

 

 
 

 
    

(1)   ขา้พเจา้     
      

อยู่บา้นเลขที�    

      

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน
 

โดยถอืหุน้จาํนวนทั �งสิ�นรวม   
    

 หุน้สามญั     
  

 หุน้บุรมิสทิธ ิ    
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
 

 นายประสงค ์วรารตันกุล  ประธานกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 

        กรุงเทพมหานคร 10250 หรอื 
   
 ชื�อ   

   
อยู่บา้นเลขที�ถนน 
  
อาํเภอ/เขต 

   
 ชื�อ   

 
อยู่บา้นเลขที�ถนน 
  

อาํเภอ/เขต 
 

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนใน

ในวนัจนัทร์ที� 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 
นครนิทร ์แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี�
 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�
 

  เหน็ดว้ย 
 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 

 -วาระนี�เป็นวาระรบัทราบจงึไม่มกีารลงคะแนน 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย   สิ�งที�ส่งมาด้วย 
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(ปิดอากรแสตมป์ 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 เขยีนที�   

 วนัที� เดอืน 
     
    สญัชาต ิ   
                                                                                                                    

       

     

มหาชน) 

 หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   

 หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    

 หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    

นายประสงค ์วรารตันกุล  ประธานกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี อยู่บา้นเลขที� 4/804 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ 

  
   อายุ  

  
 ตําบล/แขวง   

  จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
  

   อายุ  
    

 ตําบล/แขวง   

 จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
  

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผู้แทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ประจาํปี 

14.00 น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั �นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 
นครนิทร ์แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�น 

ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี� 

รบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2560  

วาระนี�เป็นวาระรบัทราบจงึไม่มกีารลงคะแนน - 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 10 เพื�อใชแ้ทนสิ�งที�ส่งมาดว้ย 10 ฉบบัเดิมเฉพาะในหนา้ที� 78 สิ�งที�ส่งมาด้วย 10  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

    

เดอืน   พ.ศ.   

    
                                                                                                              

   

 เสยีง  ดงันี� 

 เสยีง  

 เสยีง 

แขวงดอกไม ้เขตประเวศ  

  ปี 

  

  หรอื 

  ปี 

  

   

การประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2561   

ชั �นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธวิาสราช

78 ถึงหนา้ 82 



 

 

 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรสทุธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 

งดจ่ายเงินปันผล 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 
วาระที� 5    พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 
วาระที� 6    พิจารณาอนุมติัเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และแต่งตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ลาออก

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

 การเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุด

  เหน็ดว้ย 

 การเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล

  1. นายสมพล ฤกษ์วบิลูยศ์รี

    เหน็ดว้ย    

  2. นางสริพิร ปิ�นประยงค์

    เหน็ดว้ย  

 
วาระที� 7    พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 
วาระที� 8    พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 

2/5 

อนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

อนุมติังดจดัสรรกาํไรสทุธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและ

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

อนุมติัเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และแต่งตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ลาออก

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

การเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุด 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

การเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคล 

สมพล ฤกษ์วบิลูยศ์ร ี

     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

ปิ�นประยงค ์

     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2561 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 32 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

รบัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10  

เพื�อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและ

อนุมติัเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ และแต่งตั �งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ลาออก 



 

 

 
วาระที� 9    พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่จาํนวน 

หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 

เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 
วาระที� 10    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่จาํนวนไมเ่กิน 

ของบริษทัตามแบบกาํหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทุน 

หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจาํกดั 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 
วาระที� 11    พิจารณาอนุมติัการเปลี�ยนแปลงชื�อ และชื�อย่อหลกัทรพัยข์องบริษทั

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 
วาระที� 12   พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 
วาระที� 13    พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดั

  เหน็ดว้ย 

 

วาระที� 14 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร

 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

  เหน็ดว้ย 

 

 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 
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พิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 73,080,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม ่จาํนวน 194,880,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 

25 บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน

เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหมจ่าํนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษทัตามแบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน (Specific Objective) และจาํนวนไม่เกิน

หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามแบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate)

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

พิจารณาอนุมติัการเปลี�ยนแปลงชื�อ และชื�อย่อหลกัทรพัยข์องบริษทั 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

พิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 1 ให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 55 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10  

บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 121,800,000 

โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 292,320,000 

เรื�องทุนจดทะเบียน

หุ้นเพื�อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

และจาํนวนไม่เกิน 48,720,000 

General Mandate) 

องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั 

เพื�อให้สอดคล้องกบัการเปลี�ยนแปลงชื�อของบริษทั 



 

 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี�

ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้

(6) ในกรณทีี�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีงในวาระใดไว้

พจิารณา หรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีี�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลง

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร

 

 กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั �น เวน้แต่กรณีที�มผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ

ฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  

 
  
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 

หมายเหตุ 

1.  ผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้

2. ในกรณีที�วาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นในประจาํต่อแบบ
หนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่

ถูกตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

ในกรณทีี�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีงในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ประชุมมกีาร

หรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีี�มกีารแกไ้ขเปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด

และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั �น เวน้แต่กรณีที�มผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ

ฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 ลงชื�อ …………………………………….……… ผูม้อบฉันทะ
  
 (……………………………….…………) 

 ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉันทะ
  
 (……………………………….…………) 

 ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉันทะ
  
 (……………………………….…………) 

 ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉันทะ
  
 (……………………………….…………) 

ผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

ในกรณทีี�วาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นในประจาํต่อแบบ
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ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่

หรอืในกรณีที�ประชุมมกีาร

หรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด 

กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั �น เวน้แต่กรณีที�มผีูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ

ผูม้อบฉันทะ 

ผูร้บัมอบฉันทะ 

ผูร้บัมอบฉันทะ 

ผูร้บัมอบฉันทะ 

ผูถ้ือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ

ในกรณทีี�วาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นในประจาํต่อแบบ



 

 

ใบประจาํต่อแบบพิมพห์นังสือมอบฉันทะแบบ ข
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ฮอท พอท จาํกดั 
 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัจนัทร์ที� 
กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธวิาสราชนครนิทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

เวลา และสถานที�อื�น 
   

 
 วาระที�…………………… เรื�อง………………………………………….………………………………..………………
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร
 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

 
  เหน็ดว้ย 
 
 วาระที�…………………… เรื�อง………………………………………….………………………………..………………
  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร
 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�
 

  เหน็ดว้ย 
 
 วาระที�…………………… เรื�อง………………………………………….………………………………..………………
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร
 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

 

  เหน็ดว้ย 
   
 วาระที�…………………… เรื�อง………………………………………….………………………………..………………
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร
 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

 
  เหน็ดว้ย 
 
 วาระที�…………………… เรื�อง………………………………………….………………………………..………………
 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามที�เหน็สมควร
 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�

 
  เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย
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ใบประจาํต่อแบบพิมพห์นังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ฮอท พอท จาํกดั (มหาชน) 

ในวนัจนัทร์ที� 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั �นลอย โรงแรมอนันตรา 
ถนนนราธวิาสราชนครนิทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืที�

………………………………………….………………………………..………………

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

………………………………………….………………………………..………………

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

………………………………………….………………………………..………………

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

………………………………………….………………………………..………………

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

………………………………………….………………………………..………………

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

สิ�งที�ส่งมาด้วย 10  

ชั �นลอย โรงแรมอนันตรา 
หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั 

………………………………………….………………………………..……………… 

………………………………………….………………………………..……………… 

………………………………………….………………………………..……………… 

………………………………………….………………………………..……………… 

………………………………………….………………………………..……………… 


