


บริษัท  ฮอท  พอท  จํากัด (มหาชน) 
 350 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
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   วันที่ 18 มีนาคม 2558 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 

2. รายงานประจําป 2557 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบ
ซีดีรอม (CD-ROM)  

3. ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

และนิยามกรรมการอิสระ 

4. แบบฟอรมการลงทะเบียน 

5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.   

6. ขอมูลกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

7. คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามา

แสดงในวันประชุม 

8. ขอบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน  

9. แผนที่สถานที่จัดประชุม –โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจงใหทานทราบวา ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 

2558 เวลา 14.00 น. ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ 

ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 

 สําหรับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 บริษัทไดประกาศบนเว็บไซต

ของบริษัท เชิญใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แต

เมื่อครบกําหนดเวลาแลว ปรากฏวาไมมีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเขามายังบริษัท จึงขอแจงระเบียบวาระการประชุม

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 

ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

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

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2557 ดังกลาว 
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ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2557 ไดมีการบันทึกอยางถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม

ดังกลาว 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 

 บริษัทไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจําป 2557 ตามสิ่งที่สงมาดวย 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 

2557 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ  

การลงมติ วาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 บริษัทไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่แสดงไวใน

รายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังกลาว

ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับ

การอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบดุล และงบ

กําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท 

ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการอนุมัติโดยคณะกรรมการแลว 

การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

จากผลการดําเนินงานป 2557  

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 45 บริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน  

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน

ได และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพ

คลอง ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผล

จะตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี

อํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป   

 ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีขาดทุนสุทธิ

ประจําป 2557 จํานวน 54,019,184 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงดจัดสรรกําไร
สุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจายเงินปนผลประจําป 2557 
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ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2557 ป 2556 

กําไรสุทธิ/(ขาดทุน) (บาท) (54,019,184) 42,776,418 

เงินปนผลจาย (บาท/หุน) 0 0.06 

- เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุน) 0 0.04 

- เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน) 0 0.02 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 0 24,360,000 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 0 56.95 

การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 

 ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 30 กําหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงิน

รางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่

ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ  

 คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 

และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการดําเนินงานและการเติบโต
ทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ 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 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนใหแกกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2558 โดยกําหนดเบี้ยประชุมสําหรับประธานกรรมการ 

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

ไดรับเบ้ียประชุมในอัตราดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้งการเขาประชุม  กรรมการ 5,000 บาท / 

ครั้งการเขาประชุม ทั้งนี้ การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การ

กําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบ
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อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัท และความ

เจริญเติบโตทางธุรกิจ จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2558 ตามอัตราที่เสนอ 

การลงมต ิ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 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. นายอมรศักด์ิ เกตุจรูญ            กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทเชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ

รับการเลือกตั้งเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อ

บุคคลเขารับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ มายังบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผาน

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการได

รวมกันพิจารณา เห็นวากรรมการทั้งสองทาน คือ 1) นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี และ 2) นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ เปนผูมี
ความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสองทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

อีกวาระหนึ่ง โดยขอมูลของกรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3 

การลงมต ิ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

 เพื่อใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีทุกป โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี 

ประจําป 2558 และเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทในป 2558 เนื่องจาก

เปนสํานักงานสอบบัญชีที่มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ

อยางดี ประกอบกับมีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม และเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตป 2556 และ/หรือ 
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2. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท และ/หรือ  

3. นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อใน

งบการเงินของบริษัท และ/หรือ  

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผู

ถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 

พรอมทั้ง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 เปนจํานวน 1,200,000 บาท ซึ่งเทากับคา

สอบบัญชีในป 2557 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งบริษัท 

สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2558 โดยอนุมัติใหนายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 

และ/หรือ นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท  โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 

1,200,000 บาท เทากับป 2557 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 

10,150,000 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค

เพื่อเปนทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และ/หรือ เพื่อชําระคืนเงินกู

ของบริษัท โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 10,150,000 บาท จากเดิม 101,500,000 บาท เปน 111,650,000 บาท โดย

ออกเปนหุนสามัญจํานวน 40,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ

บริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวโดยใหใชขอความตอไปนี้แทน ทั้งนี้ ใหบุคคลที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย มี
อํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน 

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

 แบงออกเปน 446,600,000 หุน (สี่รอยสี่สิบหกลานหกแสนหุน) 

 มูลคาหุนละ 0.25 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค) 

 โดยแบงออกเปน 

 หุนสามัญ 446,600,000 หุน (สี่รอยสี่สิบหกลานหกแสนหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ์ - ไมมี – หุน 
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) 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 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 

การลงมติ  มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน

ไมเกิน 40,600,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.25 บาท 

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 40,600,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท เสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) โดยราคาที่เสนอขายจะตองไมเปน

การเสนอขายหุนในราคาต่ํา ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ

ขายหุนที่ออกใหม และประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เรื่องการคํานวณราคา

เสนอขายหลักทรัพยและการกําหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุนที่ออกใหมในราคาต่ํา และบุคคล

ดังกลาวจะตองไมเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการ

ของบริษัทจดทะเบียนในรายการเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546  

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดังนี้ 

 พิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได และจะเสนอขายใหกลุม

บุคคลใดกอน หรือใหทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได รวมถึงมีอํานาจในการกําหนดราคา
เสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน

สามัญเพิ่มทุน 

 เขาเจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาตางที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ 
อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
ซึ่งรวมถึงติดตอ และยื่นคําขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่

เกี่ยวของ และนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

เอ็ม เอ ไอ 

เมื่อมีการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดวยวิธีการเสนอขายหุนตอบุคคลในวงจํากัด ทุนชําระแลวในสวนที่เพิ่มขึ้นจะ

มีจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของทุนชําระแลว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน ซึ่งเปนจํานวนหุนไมเกิน 

40,600,000 หุน  

ทั้งนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป

ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกําหนดใหตองจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งถัดไป แลวแตวันใดจะถึง
กอน 
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุน

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

บาท โดยเสนอขายใหบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

การลงมติ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
ขางตน และเพื่อใหการลงทะเบียนเขารวมการประชุมเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอใหผูถือหุน และ/หรือผูรับ

มอบฉันทะ นําแบบฟอรมการลงทะเบียนที่ระบุชื่อผูถือหุนไวและมีบารโคดกํากับตามสิ่งที่สงมาดวย 4 และหนังสือมอบ

ฉันทะ (ถามี) ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 พรอมทั้งเอกสารและหลักฐานการตามที่ระบุไวในสิ่งที่สงมาดวย 7 มาแสดงตอ

พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป 

 

                                    ขอแสดงความนับถือ 

  
 (นายเมตตา  จารุจินดา) 

 ประธานคณะกรรมการ 

 

 

หมายเหตุ  

1. บริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 ในวันที่ 26 มีนาคม 

2558 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุนในวันที่ 27 มีนาคม 2558 

2. หากผูถือหุนทานใดไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการ

อิสระ ซึ่งมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 เขาประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกขอความ

ใหถูกตอง ครบถวน และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทไดจัดสง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 หรือผูถือสามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. 

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

พรอมทั้งแนบหลักฐานประกอบตามที่กําหนดในสิ่งที่สงมาดวย 7 

กรณีที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท โปรดสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง

บริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2558  

3. ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามา

แสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยบริษัทจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัท 

หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผูถือหุน ตามสิ่งที่สงมาดวย 8  
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4. บริษัทไดจัดทําและนําสงรายงานประจําป 2557 และงบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในรูปแบบ

ซีดีรอม (CD-ROM) หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2557 และงบดุลและงบกําไร

ขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 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 
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สงที่สงมาดวย 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

ของ บริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 

 

สถานที่ ณ หองสิตารมย พระนครแกรนดวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจงวัฒนะ แขวง

อนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

วันที่และเวลา วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. 

เริ่มการประชุม 

นายทนงศักด์ิ รุงประเสริฐ ทําหนาที่ดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา 

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2557 (“ที่ประชุม”) ในวันที่ 14  มีนาคม 2557 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ซึ่ง ณ 

วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน  101,500,000 บาท และมีทุนชําระแลว 101,500,000 บาท 

แบงออกหุนสามัญจํานวน 406,000, 000  หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท 

ณ ขณะเริ่มประชุม มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 103 ราย และผูรับมอบฉันทะ 129 ราย รวม

เปนจํานวนผูมารวมประชุมทั้งสิ้น 232 ราย นับรวมจํานวนหุนได 232,231,397 หุน หรือคิดเปนรอยละ 57.20   ของหุนที่

จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดไววา ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะมาประชุมไมนอยกวา 25 ราย และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ

บริษัท 

ผูดําเนินการประชุมไดกลาวแนะนํากรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ 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 

กรรมการที่ลาประชุม 

(1) นายศุภกฤต  เมฆภานุวัฒน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายอมรศักด์ิ  เกตุจรูญ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย  เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชีจากท่ีเขารวมประชุม 

นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์     บริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี จํากัด 
นางสาวดวงแกว  ศรีวองไทย 
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ผูดําเนินการประชุมไดชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงใหผูถือหุนรับทราบดังนี้ 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี หรือเทากับจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะมา  

โดยใหถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ซึ่งสามารถออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียง

อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ยกเวนผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทย 

เปนผูดูแลหุนเทานั้นที่สามารถแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. ในการนับคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง  หักออก

จากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระ

นั้นๆ  

3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงคะแนน ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายใน

บัตรลงคะแนน พรอมลงลายมือชื่อ และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนมาบันทึกในการนับ

คะแนน บัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่ไดรับภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระ

นั้นๆ แลว จะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวยเทานั้น 

สําหรับผูถือหุนที่เห็นดวย ขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กรุณาสงคืนบัตร

ลงคะแนนทั้งหมดใหแกเจาหนาที่ของบริษัทที่ประตูทางออก เพื่อประโยชนในการตรวจสอบคะแนนตอไป 

อยางไรก็ตาม ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

ทุกทานลงคะแนน เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนน พรอมทั้งลงลายมือชื่อ 

โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน และสงใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อนํามานับคะแนน 

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน เพื่อความสะดวกในการนับ

คะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่ลงคะแนน เห็นดวย ในภายหลังจากที่ลงคะแนนกรรมการครบทุกทาน 

สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลวในใบมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะ

จะไมไดรับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทจะทําการบันทึกคะแนนตามที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวใน

หนังสือมอบฉันทะ  

4. บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อ

กํากับจะถือเปนบัตรเสีย ดังนั้น หากผูเขารวมประชุมตองการแกไขการออกเสียง ใหขีดฆาของเดิมและลง

ลายมือชื่อกํากับ  

5. การนับผลการลงคะแนนจะแบงเปน 2 ประเภท ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ  .ศ .  

2535 และขอบังคับของบริษัท 

5.1 ระเบียบวาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไดแก วาระที่ 1, 3, 4, 6 และ 7 บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเฉพาะคะแนน

เสียงของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง โดยไมนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่งดออกเสียง 

5.2 ระเบียบวาระที่ตองผานมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ไดแก วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนด
คาตอบแทนของกรรมการ บริษัทจะคํานวณคะแนนเสียง โดยนับเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มารวม

ประชุม 
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6. สําหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุน

สามารถใชสิทธิของทานได โดยสงบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนลวงหนาในวาระที่เหลืออยูใหกับ

เจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม เพื่อบันทึกคะแนนเสียงแตละวาระการประชุม  

ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมิไดคืนบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ของบริษัทกอนที่จะสรุปคะแนน

เสียงของแตละระเบียบวาระการประชุม ใหถือวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะออกเสียงเห็นดวยในการ
พิจารณาระเบียบวาระนั้นๆ 

7. เมื่อเสร็จการประมวลคะแนนแลว จะประกาศผลใหที่ประชุมทราบ โดยแบงเปนคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็น

ดวย และงดออกเสียง โดยคิดเปนสัดสวนรอยละของผูถือหุนตามมติที่ตองใช โดยจํานวนคะแนนเสียงในแต

ละระเบียบวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากมีผูประชุมเขามาเพิ่มเติมหรือออกจากหองประชุม  

8. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่จะไดนํา

ไมโครโฟนไปให และเมื่อประธานอนุญาตแลว กรุณาแจงชื่อและนามสกุล พรอมระบุวาเปนผูถือหุน หรือผูรับ

มอบฉันทะ ใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง เพื่อใหการบันทึกรายงานการ

ประชุมเปนไปอยางถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณาอยู ขอความกรุณานําไป

สอบถามหรือใหความเห็นในวาระอื่นๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาทานผูถือหุนให

ความเห็นหรือสอบถามอยางกระชับ และงดเวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปด

โอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย และเพื่อเปนการบริหารการประชุมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และอยูในเวลาที่กําหนด โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการดําเนินการที่เหมาะสม 

9. เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ ไดเชิญตัวแทนจากบริษัท สํานักงานธรรมนิติ สอบบัญชี 

จํากัด รวมเปนพยานในการนับคะแนน 

นายเมตตา จารุจินดา ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวตอนรับผูถือ

หุน และผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงวาเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ ซึ่งไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท โดยได

กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอไว ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 เมื่อครบกําหนดเวลา 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอระเบียบวาระ รวมทั้งไดแจงใหผูถือหุนสงคําถามที่ตองการใหชี้แจงในที่ประชุม

ลวงหนากอนประชุมดวย ซึ่งไมมีผูถือหุนเสนอคําถามมาลวงหนา  

ดังนั้น ในการประชุมในวันนี้ จะดําเนินการตามลําดับระเบียบวาระตางๆ ซึ่งไดผานการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษัท ตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือประจําป 2556  

ประธานชี้แจงวา วาระนี้เปนการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 โดยบริษัท

ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุม และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  และไดสงใหผูถือหุน
พิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1  
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 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งไดจัดใหมีขึ้น

เมื่อวันที่ 5 เมษายน2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 232,442,001 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 53,200  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 232,495,201 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 

ในวาระนี้  ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูนําเสนอ

รายละเอียดตอที่ประชุม  

นางสาวสกุณา บายเจริญไดนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2556 ใหที่ประชุม
รับทราบ โดยสรุปไดดังนี้ 

 ณ สิ้นป 2556 บริษัทมีสาขาทั้งสิ้น 153 สาขา (เปดสาขาใหมจํานวน 27 สาขา และปดสาขา 15 สาขา) 

โดยแบงเปนสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 61 สาขา และตางจังหวัด 92 สาขา 

 ในป 2556 บริษัทไดจัดกิจกรรมการตลาดที่สําคัญ ดังนี้ โฆษณาทีวีชุดแรงดึงดูด สวนลดตางๆ เชน 

สวนลด 20% สําหรับผูหญิง (Ladies’ Day) สวนลด 20% วันพุธ เปนตน การจัดโปรโมชั่นรวมกับ
พันธมิตร การสื่อสารผานลูกคาผานทางแอพพลิเคชั่นไลน (LINE) โดยมีผูเขามาโหลดสติ๊กเกอรกวา 

5,600,000 ราย 

 ในป 2556 บริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจากป 2555 23.92%  เปน 2,320.80 ลานบาท ลูกคาที่มาใชบริการ
เพิ่มขึ้น  19.31% เปน  8.52 ลานคน และมีพนักงานเพิ่มขึ้น 2.55% เปน 3,664  คน 

 โครงสรางรายไดในป 2556 สวนใหญจะมาจาก ฮอท พอท บุฟเฟต แวลู และฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต 
ในสัดสวนรอยละ 40.12 และ 39.93 ของรายไดจากการขาย ตามลําดับ โดยสัดสวนรายไดของไดโดมอน 

และฮอท พอทที่เพิ่มเตาปงยางมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้น  

 ความคืบหนาของไดโดมอนที่ซื้อมาตั้งแตป 2554 จํานวน 25 สาขา สรุปไดดังนี้ บริษัทไดปด 11 สาขา 
ปรับปรุง 7 สาขา ปรับปรุงและเปลี่ยนแบรนดเปนฮอท พอทที่เพิ่มเตาปงยาง 4 สาขา และมี 3 สาขาที่ยัง

ไมปรับปรุง โดยสาขาที่ปรับปรุงแลวมียอดขายเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยกวา 100%  
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 แผนงานในป 2557 บริษัทจะเปดสาขาใหมประมาณ 15–20 สาขา โดยเกือบทั้งหมดจะเปนแบรนดฮอท 
พอทที่เพิ่มเตาปงยาง และจะมีการปรับปรุงสาขาฮอท พอท บุฟเฟต แวลู และจะปรับเปลี่ยนเปนแบรนด

ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต ทั้งหมด  

 แผนงานใน 3 – 5 ปขางหนา บริษัทจะขยายสาขาปละ 20–25 สาขา ใชเงินลงทุนประมาณสาขาละ 7–9 
ลานบาท ขึ้นอยูกับแบรนด และขนาดของพื้นที่ โดยมีแผนขยายสาขาใหได 250 สาขาภายใน 3–5 ป

ขางหนา รวมทั้งมีแผนในการขยายสาขาไปยังประเทศ AEC และการซื้อแบรนดใหม 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและ

แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 นายวรพจน ลิ้มชาวฟา ผูถือหุนไดสอบถามเก่ียวกับแหลงเงินทุนในการขยายสาขา  

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวาแหลงเงินทุนจะมาจากกระแสเงินจากการ

ดําเนินงาน และเงินกูจากสถาบันการเงิน 

 นางสิริวรรณ เกษวิเศษ ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ และการวิจัย

พฤติกรรมผูบริโภคในกลุม AEC 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ไดชี้แจงวาบริษัทมีรายการอาหารกวา 100 รายการ ซึ่งกวา 90% จะเปน

อาหารหลักเหมือนเดิม แตทุกไตรมาสจะมีเมนูอาหารแนะนํา โดยตั้งแตเดือนพฤษภาคม จนถึงสิ้นป 

2557 จะมีเทศกาลอาหาร เพื่อสรางความแปลกใหม และสีสันใหแกลูกคา  

สวนในเรื่องการวิจัยพฤติกรรมผูบริโภคในกลุม AEC ยังไมไดศึกษารายละเอียดในเรื่องนี้ แตจะพิจารณา

ในเรื่องของทําเลที่ตั้ง และกําลังซื้อเปนหลัก โดยจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนอาหารบางอยางให

เหมาะสมกับแตละประเทศ 

 นายพลวัฒน ภูธนทรัพย ผูถือหุน สอบถามวาปนี้จะมีการเปดสาขากี่สาขา และตอนนี้เปดไปแลวกี่สาขา 
วิธีการในการลดการปดสาขา และความคืบหนาในการซื้อแบรนดใหม 

นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี ชี้แจงวา ปนี้ไดเปดสาขาไปแลว 3 สาขา และในปนี้มีจํานวนสาขาที่จะเปดแนๆ 

15 – 16 สาขา ซึ่งไดมีการเซ็นสัญญาเรียบรอยแลว  

สําหรับวิธีการลดการปดสาขา บริษัทจะมีการพิจารณาเลือกสาขาที่จะเปดมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม 
บริษัทจะยังมีสาขาที่ตองปดอยู เนื่องจากมีสาขาเกาที่เปดมานาน 5–10 ป ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจาก

หางที่เปดใหม  

ในสวนของแบรนดใหมที่จะซื้อ ยังไมสามารถเปดเผยขอมูลได เนื่องจากยังไมมีความชัดเจน 100%   

 นายวิชัย จินดาดํารงเวช ผูถือหุน สอบถามวาคาใชจายในการขายและบริหารประกอบดวยคาใชจาย
อะไรบาง และจะลดคาใชจายอยางไร 

นางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ไดชี้แจงวาคาใชจายหลักๆ ประกอบดวย คาจาง 

คาการตลาด คาสาธารณูปโภค คาเชาและคาบริการ และคาเสื่อมราคา โดยคาจางเพิ่มขึ้น จากการที่

พนักงานในธุรกิจบริการขาดตลาด ตองมีการแขงขันในการดึงตัวพนักงานรานสาขา ทําใหตองมีการเพิ่ม

คาจาง และสวัสดิการใหมีความเหมาะสม  



 

14 

 

ในสวนการลดคาใชจาย บริษัทไดนําเทคโนโลยีมาใช เพื่อไมใหมีการจางพนักงานในสวนสนับสนุน

เพิ่มขึ้น รวมทั้งการควบคุมคาใชจายของสวนสนับสนุน ลดคาใชจายการตลาด โดยมีการใชวิธีการสื่อสาร

ผาน Social Media แทนการโฆษณาทีวี ซึ่งทําใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมีประสิทธิภาพ 

โดยใชคาใชจายนอยลง นอกจากนั้นยังไดมีการเจรจากับทางหางเพื่อขอลดคาเชา 

มติที่ประชุม   เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย เจาหนาที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน เปนผูนํา

เสนอรายละเอียดตอที่ประชุม  

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํางบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับป 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 โดยงบดุล และงบกําไรขาดทุน

ดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ

ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว 

ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและ

แสดงความคิดเห็นดังนี้ 

 นายธรัฐ เตชะเลิศ สอบถามเกี่ยวกับเจาหนี้คาซื้อสินทรัพย จํานวน 65.50 ลานบาท และเงินเบิกเกิน
บัญชี จํานวน 30.23 ลานบาท 

นายวิศิษฏ วชิรลาภไพฑูรย ไดชี้แจงวายอดเจาหนี้คาซื้อสินทรัพยที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในชวงไตรมาส 4 

ของป 2556 มีการเปดสาขา 10 กวาแหง ซึ่งไดรับเครดิตประมาณ 90 วัน สวนเงินเบิกเกินบัญชี เปนเช็ค

คางจาย ซึ่ง Supplier นํามาขึ้นเงินไมทัน  

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม  

ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2556 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ

ดวยคะแนนเสียง ดังนี้    
มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 233,262,935 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 53,401  
  

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,336 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และจายเงินปนผล 

 ในวาระนี้ ประธานไดเชิญใหนางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุม  

  นางสาวสกุณา บายเจริญไดชี้แจงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของ

บริษัท ขอ 45 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน (ถามี) 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 

และหักสํารองตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด โดยการจายเงินปนผลในแตละปจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน สภาพคลอง 
ความจําเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองถูก

นําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตการจายเงินปนผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ

ใหจายเงินปนผลระหวางกาลได โดยรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป   

จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินรวม บริษัทมีกําไรสุทธิประจําป 2556 จํานวน 42,776,418 บาท 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของ

บริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลประจําป 2556 ใน

อัตราหุนละ 0.06 บาทใหแกผูถือหุนของบริษัท และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ให

จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.04 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 

2556 จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว คงเหลือเปนเงินปนผลจายใน
คราวนี้ ในอัตราหุนละ 0.02 บาท จํานวนหุน 406,000,000 หุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,120,000 บาท โดยจะทําการ

จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดสิทธิผูถือหุน (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปนผล

ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกําหนดวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน เพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 รวมทั้งกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 

ทั้งนี้การใหสิทธิดังกลาวยังไมมีความแนนอน จนกวาจะไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 
 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2556 ป 2555 

กําไรสุทธิ (บาท) 42,776,418  24,769,246 

เงินปนผลจาย (บาท/หุน) 0.06 0.04 

- เงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุน) 0.04 0.04 

- เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุน) 0.02 0.00 

รวมเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท) 24,360,000 16,240,000 

สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 56.95 65.57 
 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถาม 

และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้   

 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และจายเงินปนผล 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 และจายเงินปนผล ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ            คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 233,283,035 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 33,401  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2557 

 ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จะตองไดรับการอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงหนาที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการ และเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกัน รวมทั้งผลการดําเนินงาน

และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการ และ

กรรมการตรวจสอบ ประจําป 2557 ซึ่งเทากับป 2556 ดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัท                      เบี้ยประชุม (บาท/ครั้งการเขาประชุม) 

- ประธานกรรมการ                                  15,000 

- กรรมการ                                            10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ                     10,000 

- กรรมการตรวจสอบ                                 5,000 

 การกําหนดอัตราเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการดังกลาวของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนกรรมการ เนื่องจากปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตาม การกําหนด

คาตอบแทนคณะกรรมการ ไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบ
อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบทางผลกําไรของบริษัท 

จึงเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ 

 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหกรรมการอิสระเทานั้นที่มีสิทธิไดรับคาตอบแทนดังกลาวขางตน โดยกรรมการบริหารที่

ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ จะไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน

กรรมการดังกลาวขางตน 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถาม 

และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้   

 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป  2557 
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มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 229,235,035 98.251 

ไมเห็นดวย 5,000 0.002 

งดออกเสียง 4,076,401 1.747 
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนซึ่งมาประชุม  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่มีสวนไดเสีย คือ นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี  ได

ออกจากที่ประชุม 

 ประธานไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุมนําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม 

 ผูดําเนินการประชุมชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 20 กําหนดไววา ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่
ออกจากตําแหนงตามวาระนั้น อาจไดรับเลือกตั้งเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการใหมก็ได 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระ 2 

ทาน ดังนี้ 

1. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี         กรรมการ 

2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้ บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัท เชิญผูถือหุนใหเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ

การเลือกตั้งเปนกรรมการ ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอ

ชื่อบุคคลเขารับพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ มายังบริษัท 

กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบัน

บริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณา เห็นวา กรรมการ

ทั้งสองทานเปนผูมีความรูความสามารถ และมีประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึง

เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระทั้งสองทานกลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง  โดยขอมูลของกรรมการทั้งสองทาน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 3 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถาม 

และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ 

 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม

กําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้งหนึ่ง โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายคน 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขามาดํารงตําแหนง

อีกครั้งหนึ่ง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 

1. นายสมชาย ฤกษวิบูลยศรี 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 231,286,035 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 2,030,401  

2. นายศุภกฤต เมฆภาณุวัฒน 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ            คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 229,216,735 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 4,099,701  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 

3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

ประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี ประจําป 2557 และ

เสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในป 2557 เนื่องจากเปนสํานักงานสอบบัญชีที่
มีความอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบอยางดี ประกอบกับมีคาสอบ

บัญชีที่เหมาะสม และเสนอใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัท  

1. นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 ซึ่งเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตป 2556 และ/หรือ 

2. นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัท และ/หรือ  

3. นางสาวสุลลิต  อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อใน

งบการเงินของบริษัท และ/หรือ  

4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัท  

ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางไร 
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พรอมทั้ง เสนอใหพิจารณากําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 เปนจํานวน 1,200,000 บาท ซึ่งเทากับคา

สอบบัญชีในป 2556 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไมมีผูถือหุนสอบถาม 

และแสดงความคิดเห็นในวาระนี้  

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด โดย นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และ/หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4891และ/
หรือ นางสาวสุลลิต อาจสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และอนุมัติใหกําหนดคาสอบบัญชีใหแกผูสอบบัญชีเปนจํานวน 1,200,000 

บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมต ิ           คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย 233,256,035 100 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง 60,401  
 
หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

2) ในวาระนี้ มีจํานวนเสียงของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะทั้งหมด 233,316,436 เสียง 
3) ไมมีบัตรเสียในวาระนี้ 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

 ประธาน แจงวาไมมีระเบียบวาระเพิ่มเติม จึงไดเปดโอกาสใหกับผูถือหุนซักถาม และแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติม ซึ่งมีผูถือหุนสอบถามและแสดงความคิดเห็นดังนี้ 

  นางทิพาภรณ อุนศิริ ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามเกี่ยวกับการเขารวม
ประกาศเจตนารมณการตอตานทุจริตและคอรรัปชั่นกับสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประธาน ไดชี้แจงวาบริษัทไดใหความสําคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจอยูแลว และจะ

ไดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเขารวมโครงการกับ IOD 

 ผูถือหุนสอบถามถึง Margin ของแบรนด ฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟตที่เพิ่มเตาปงยาง เปรียบเทียบ
กับฮอท พอท อินเตอร บุฟเฟต 

นายสมพล  ฤกษวิบูลยศรี ประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงวา ตนทุนอาหารของทั้งสองแบรนดใกลเคียง

กัน แตการรับประทานทั้งปงและยาง จะเพิ่มราคาอีก 30 บาทตอหัว ซึ่งลูกคา 60 – 70% จะรับประทาน

ทั้งสองอยาง ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้นในสวนนี้ 

 ผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับระบบการปองกันการทุจริตของพนักงานรานสาขา และการตรวจรานสาขา 

นางสาวสกุณา บายเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงวา มีการติดตั้งกลองวงจรปด มี

หนวยงานตรวจสอบภายใน (IA) ทําหนาที่ตรวจสอบ และมีตรวจสอบสาเหตุของการเบี่ยงเบนของตนทุน
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อาหารจากคามาตรฐาน สําหรับการตรวจรานสาขา จะมีผูจัดการพื้นที่ตรวจสอบทุกสาขาเปนประจําทุก

เดือน และมีหนวยงานตรวจสอบภายใน (IA) และหนวยงานตรวจสอบคุณภาพ (QA) คอยสุมตรวจในบาง

สาขา 

ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวปดการประชุมและขอบคุณผูถือหุน และ

ผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกทาน 

ปดประชุม : เวลา 17.15 น. 

                                     
______________________________ 

        (นายเมตตา  จารุจินดา) 

           ประธานในที่ประชุม 
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สงที่สงมาดวย 3 

 

ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี 

อายุ : 56 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการ 

การศึกษา : : Certificate Ordinary National Diploma in Engineering,  

Colchester Institute, UK 

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

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

28 มกราคม 2547 - ปจจุบัน 

 

:  

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร 

(ระยะเวลาดํารงตําแหนง 11 ป) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ

บริษัท 

: ไมมี 

ประสบการณการทํางาน : ไมมี  

การเขารวมประชุมในรอบป 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) 

: จํานวน 110,782,000 หุน คิดเปน 27.29% ของหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

กรรมการ 

: สามีของนางสาวสกุณา บายเจริญ ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ 
กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่บริหาร และพี่ชายของนาย

สมชาย ฤกษวิบูลยศรี ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการบริหาร และ

เจาหนาที่บริหารสายงานบริหารจัดการ  
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ขอมูลของบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ชื่อ-นามสกุล : นายอมรศักดิ์ เกตจรูญ 

อายุ : 48 ป 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตั้ง : กรรมการอิสระ 

การศึกษา : : -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด 

มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา 

-  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 89/2554)  

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

 28 กุมภาพันธ 2554 - ปจจุบัน 

:  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 4 ป) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 แหง 

2549  - ปจจุบัน  รองประธานอาวุโส บริษัท บรุคเคอร กรุป จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : 2 แหง 

2552 - ปจจุบัน 

2548 – ปจจุบัน 
 กรรมการ บริษัท บรุคเคอร แพลนเนอร จํากัด 

กรรมการ หางหุนสวนจํากัด บานและสวนสวยบริการ 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน  

2552 – 2557 

 

2555 – 2556 

 

2548 – 2549 
2546 – 2547 

 

2542 - 2546  

:   

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท ดาตาแมท จํากัด (มหาชน) 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท เวชธานี จํากัด (มหาชน) 

หุนสวน บริษัท บางกอกซิตี้แอดไวเซอรี่ จํากัด 

ผูอํานวยการอาวุโส ฝายวาณิชธนกิจ  

บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน) 

ผูอํานวยการ GIC Special Investment Pte. 

การเขารวมประชุมในป 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) 

: ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 

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

ความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา      : 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 
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นิยามกรรมการอิสระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษัท เทากับขอกําหนดขั้นต่ําของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) 

 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 
2 ป 

3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดา
มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย 
4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ 

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของกรรมการ
อิสระ รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะได
พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงินซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวน
ของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือ
หุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 
หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําหรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ยอย 

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  
  

 นายเมตตา จารุจินดา กรรมการอสิระ อายุ 59 ป อยูบานเลขที ่36 ซอยวฒันานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 

10310 หรอื 
                                                                                       
  ชื่อ     อายุ   ป 

                                                                                                        
อยูบานเลขที ่                             ถนน                                                       ตําบล/แขวง    
                                                                
อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย  หรือ 

                                                                                     
  ชื่อ     อายุ   ป 

                                                                                                         
อยูบานเลขที ่                             ถนน                                                       ตําบล/แขวง    
                                                                
อําเภอ/เขต               จังหวัด รหัสไปรษณีย  

                                                                                                          

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2557 
 
 - วาระนี้เปนวาระรับทราบจึงไมมีการลงคะแนน – 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาํไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล จากผล
การดําเนินงานป 2557  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง   
  

  การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

1. นายสมพล ฤกษวิบูลยศรี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

2. นายอมรศักดิ์ เกตุจรูญ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวน 

10,150,000 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่ม

ทุนจดทะเบียนดังกลาว 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไมเกิน 

40,600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

วาระที่ 10 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)   

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 

ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน เวนแตกรณีที่มีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
  
 

  ลงชื่อ …………………………………….……… ผูมอบฉันทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
  ลงชื่อ …………………………………….………. ผูรับมอบฉันทะ 
  
 (……………………………….…………) 
หมายเหตุ 
1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. ในกรณีที่วาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในในประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ  
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ฮอท พอท  จํากัด (มหาชน) 
 

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

   
 
 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   
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สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

ขอมูลของกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเมตตา จารุจินดา 

อายุ : 59 ป 

ที่อยู : 36 ซอยวัฒนานิเวศน 1 แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 

10310 

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) 

การดํารงตําแหนงในบริษัท 

 28 กุมภาพันธ 2554 - ปจจุบัน 

:  

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไมมี 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอ่ืนซึ่งไมใชบริษัทจดทะเบียน : ไมมี 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท : ไมมี 

ประสบการณการทํางาน  

2553 - 2556 

 

2542 - 2553 

 

2546 - 2552 

:   

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
ผูอํานวยการอาวุโส สํานักกรรมการผูจัดการ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

การเขารวมประชุมในป 2557 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 / 5 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัท (ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557) : ไมมี 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการ : ไมมี 

การมีสวนไดเสียในวาระที่พิจารณา : คาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2558 

การมี/ไมมีสวนไดเสียในลักษณะตางๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/ บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยงในปจจุบัน หรือในชวง 2 ปที่ผานมา      : 

- ไมเปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

- ไมเปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนัยสําคัญ อันอาจมีผลทําใหไมสามารถทําหนาที่ไดอยางอิสระ 
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สิ่งที่สงมาดวย 7 

คําชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน 

ที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดงในการเขารวมประชมุผูถือหุน 

การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปดใหผูถือหุนและผูมอบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมไดตั้งแตเวลา 12.00 น. ของวัน
พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ หองเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี

รังสิต หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 9 

การมอบฉันทะ 

กรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกับบุคคลอื่นเขา
ประชุมและออกเสียงแทนตนได โดยบริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซึ่งเปนแบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ตาม
สิ่งที่สงมาดวย 5   

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือตองการใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเปนแบบทั่วไป หรือหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งคัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัท (www.hotpot.co.th)  

วิธีการมอบฉันทะสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

1. เลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตน แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเทานั้น 

1) ผูถือหุนทั่วไป จะเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. โดยบริษัทแนะนําใหใชหนังสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละระเบียบวาระ  

2) ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนจะ
เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได และตองมอบฉันทะเทากับ
จํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยไมสามารถมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ตนถืออยูได เวนแตเปน 
Custodian ที่ผูถือหุนซึ่งเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหผูรับฝากและดูแลหุนตามหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. 

ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 6 หากผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทแลว บริษัทขอแนะนําใหใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแตละ
ระเบียบวาระ และสงหนังสือมอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัท ฮอท พอท จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 350 ถนนรามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 โดยเพื่อความสะดวกใน
การตรวจเอกสาร จึงขอความรวมมือโปรดสงเอกสารใหถึงบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 
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3. กรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะใหถูกตองและชัดเจน และใหผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปดอาการแสตมปจํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบ
ฉันทะดังกลาว 

4. ใหผูรับมอบฉันทะนําหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไวในสวนของเอกสาร

ที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม ไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนเขาประชุม 
 

เอกสารที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม 

ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเอง  :  

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4  

2) ผูถือหุนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
(กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย  

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  :  

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบ
ฉันทะ พรอมทั้งติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี
เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง 

4) ผูรับมอบฉันทะแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ  

ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลมารวมประชุมดวยตนเอง  : 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

3) ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ  
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2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ  : 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบุคคล และผูรับมอบฉันทะ พรอมทั้งติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ซึ่ง

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือ

หุน 

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

5) ผูรับมอบฉันทะแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ  

ผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

1) แบบฟอรมการลงทะเบียนตามสิ่งที่สงมาดวย 4 

2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

3) สําเนาหนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลเปนเอกสารที่ออกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลโดยจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ

นิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อ 
ที่ตั้งสํานักงานใหญ  

4) เอกสารใดๆ ที่มีตนฉบับเปนภาษาตางประเทศ ที่มิใชภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษ

มาพรอมดวย และใหผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล  

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี

เปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งไดลงลายมือชื่อรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

6) ผูรับมอบฉันทะแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือ

เดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ที่ยังไมหมดอายุ  

ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

1) เอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

2) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

3) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 



 

32 

 

สิ่งที่สงมาดวย 8 

ขอบังคับ  

บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) 

 

หมวดท่ี 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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