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   วนัที� 22 มนีาคม 2560 

เรื�อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) 

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 

2. รายงานประจําปี 2559 และงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดรีอม (CD-

ROM)  

3. ขอ้มลูของบุคคลซึ�งไดร้บัการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
รวมทั �งนิยามกรรมการอสิระ 

4. แบบฟอรม์การลงทะเบยีน 

5. หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.   

6. ขอ้มลูกรรมการอสิระที�ไดร้บัการเสนอชื�อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

7. คําชี�แจงวิธีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องนํามา
แสดงในวนัประชมุ 

8. ขอ้บงัคบัของบรษิทั เกี�ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้  

9. แผนที�สถานที�จดัประชมุ –โรงแรมอนนัตรา กรงุเทพ สาทร 

 โดยหนังสือฉบับนี�  บริษัท ฮอท พอท จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที�ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 2/2560 ไดม้มีตใิหเ้รยีกประชมุสามญัผูถ้อืหุ ้นประจําปี 2560 ในวนัพฤหสับดทีี� 27 เมษายน 

2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั �นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธิวาสราชนครนิทร์ 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 

 สาํหรบัการกําหนดระเบยีบวาระการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจําปี 2560 บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทั เชญิให้ผูถ้ือหุ้นเสนอระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้าตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 แต่เมื�อ

ครบกําหนดเวลาแล้ว ปรากฏวา่ไมม่กีารเสนอระเบยีบวาระอื�นใดเขา้มายงับรษิทั จึงขอแจง้ระเบยีบวาระการประชุมตาม

มตคิณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี� 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2559 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   บรษิทัไดจ้ดัทํารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 ซึ�งจดัขึ�นเมื�อวนัที� 

21 เมษายน 2559 ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม และไดส้ง่สําเนารายงานการประชมุดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด พร้อมทั �งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.hotpot.co.th) รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 จงึขอเสนอให้ที�ประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นรบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 ดงักล่าว 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ไดม้กีารบนัทึกอย่างถูกตอ้งครบถว้น จึงเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุม

ดงักล่าว 
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การลงมติ   มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2559 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   บรษิทัไดจ้ดัทํารายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั ประจําปี 2559 รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2  

 ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 

2559 ใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบ  

การลงมต ิ  วาระนี�เป็นวาระเพื�อรบัทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล   บรษิทัไดจ้ดัทํางบการเงนิ สาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามที�แสดงไว้

ในรายงานประจําปี ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 โดยงบการเงนิ สําหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ดงักล่าวไดผ้่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบ

จากคณะกรรมการแลว้ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชมุผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิ สาํหรบัปี

สิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิัท ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการแลว้ 

การลงมติ   มติในวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมติังดจดัสรรกาํไรสุทธิสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 เพื�อเป็นทุนสํารอง

ตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล  

 วตัถุประสงค์และเหตุผล   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 

45 บรษิทัต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของกําไรสุทธปิระจําปี หกัดว้ย

ยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองนี�จะมจีํานวนไมน่้อยกวา่รอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน  

 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุ ้นในอตัราไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได ้

และหกัสํารองตามจํานวนที�กฎหมายกําหนด โดยการจ่ายเงนิปนัผลในแต่ละปีจะขึ�นอยู่กบัแผนการลงทุน สภาพคล่อง 

ความจําเป็น และความเหมาะสมอื�นๆ ในอนาคต ทั �งนี� มตขิองคณะกรรมการที�อนุมตัใิหจ้่ายเงนิปนัผลจะตอ้งถูกนําเสนอ

เพื�อขออนุมตัจิากที�ประชมุผูถ้อืหุ ้น เวน้แต่การจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลซึ�งคณะกรรมการมอีํานาจอนุมตัใิห้จ่ายเงนิปนั
ผลระหวา่งกาลได ้โดยรายงานใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป   

ความเหน็ของคณะกรรมการ   จากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิรวม บรษิทัมขีาดทุนสทุธ ิสําหรบั

ปี 2559 จํานวน 148,226,976 บาท และขาดทุนเบด็เสร็จ จํานวน 129,009,433 บาท  คณะกรรมการจึงเห็นสมควร

เสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นอนุมตัิงดจดัสรรกําไรสุทธิสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เพื�อเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย และงดจ่ายเงนิปนัผล  
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ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผลในปี 2559 กบัปีที�ผา่นมา 
 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ปี 2559 ปี 2558 

กาํไรสทุธ/ิ(ขาดทุน) (บาท) (148,226,976) (94,992,526) 

เงนิปนัผลจ่าย (บาท/หุน้) 0 0 

- เงนิปนัผลระหวา่งกาลงวด 6 เดอืนแรก (บาท/หุน้) 0 0 

- เงนิปนัผลงวด 6 เดอืนหลงั (บาท/หุน้) 0 0 

รวมเงนิปนัผลจ่ายทั �งสิ�น (บาท) 0 0 

สดัสว่นการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 0 0 

การลงมติ   มติในวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 30 กาํหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจาก

บรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี�ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�น ตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัหรอืตามที�ที�ประชมุผูถ้อืหุน้จะอนุมตั ิ 

 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการโดยคํานึงถึงหน้าที�และความรบัผดิชอบของกรรมการ 
และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัที�อยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนัและมขีนาดใกลเ้คยีงกนั รวมทั �งผลการดาํเนินงานและการเตบิโต

ทางธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เพิ�มขึ�นจากปี 2559 ดงันี� 
 

ค่าตอบแทน ปี 2560 ปี 2559 

�) เบี�ยประชมุ (บาท/คร ั �งการเขา้ประชมุ)   

คณะกรรมการ   

- ประธานกรรมการ 30,000 15,000 

- กรรมการ 15,000 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 10,000 

- กรรมการตรวจสอบ   10,000   5,000 

�)  สทิธปิระโยชน์อื�น (บาท) รวมกบัเบี�ยประชมุไมเ่กนิ 1 ลา้นบาท ไมม่ ี

 

ทั �งนี� กรรมการบรหิารที�ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชุดอื�น ๆ 

จะไมม่สีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้  
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ความเห็นของคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการกําหนด

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท  โดย

กาํหนดเบี�ยประชุมสําหรบัประธานกรรมการ 30,000 บาท / คร ั �งการเขา้ประชมุ กรรมการ 15,000 บาท / ครั �งการเขา้

ประชุม และประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท / คร ั �งการเขา้ประชุม  กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / คร ั �ง

การเขา้ประชุม รวมทั �งสทิธิประโยชน์อื�น ซึ�งรวมกบัเบี�ยประชุมไม่เกนิ 1,000,000 บาท โดยกรรมการบรหิารที�ดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการเฉพาะเรื�องชดุอื�น ๆ จะไม่มสีทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนกรรมการ

ดงักล่าวข้างต้น ทั �งนี� การกําหนดอตัราเบี�ยประชุมสําหรบักรรมการดงักล่าวของบริษทัไม่ไดผ้่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เนื�องจากปจัจุบนับริษทัยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
อย่างไรกต็าม การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุมคณะกรรมการ โดย

เปรยีบเทยีบอา้งองิจากอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั และมขีนาดใกล้เคยีงกนั รวมถงึผลการดาํเนินงานของบรษิทั และ

ความเจรญิเตบิโตทางธุรกจิ จงึเหน็สมควรกาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2560 ตามอตัราที�เสนอ 

การลงมต ิ  มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงสองในสามของจํานวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้ือ

หุน้ซึ�งมาประชมุ 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 2 ท่าน 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 

17 กําหนดไว้ว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกคร ั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวน

กรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจํานวนที�ใกล้ที�สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที�ออกจาก

ตําแหน่งตามวาระนั �น อาจไดร้บัเลอืกตั �งเขา้มาดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการใหม่กไ็ด ้  

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษทั มกีรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 
ท่าน ดงันี� 

1. นายอภชิยั เตชะอุบล              ประธานกรรมการ 

2. นายประสงค ์วรารตันกลุ         กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

ทั �งนี� บรษิทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัเชญิผูถ้ือหุ้นให้เสนอชื�อบุคคลที�มคีุณสมบตัิเหมาะสม เพื�อรบั

การเลือกตั �งเป็นกรรมการ สําหรบัการประชุมผูถ้ือหุน้สามญัประจําปี 2560 ตั �งแต่วนัที� 1 ตุลาคม ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 

2559 ปรากฏวา่ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื�อบคุคลเขา้รบัพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการ มายงับรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   กระบวนการคดัเลอืกผูด้าํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัไม่ไดผ้า่นการพจิารณา

จากคณะกรรมการสรรหา เนื�องจากปจัจุบนับรษิทัยงัไมม่กีารแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรกต็าม คณะกรรมการซึ�ง

ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้ว่มกนัพจิารณาและเห็นว่ากรรมการทั �งสองท่าน คอื (1) นายอภชิยั เตชะอุบล และ (2) 

นายประสงค์ วรารตันกุล เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ความเชี�ยวชาญเฉพาะดา้น และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์
ต่อการบรหิารงานของบรษิทั นอกจากนั �น นายประสงค ์วรารตันกุล ซึ�งเป็นผูท้ี�ไดร้บัการเสนอชื�อเลือกตั �งเป็นกรรมการ

อสิระ สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมผูถ้ือ

หุน้พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั �งสองท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

โดยขอ้มลูของกรรมการทั �งสองท่าน ตามรายละเอยีดที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาด้วย 3  

การลงมติ   มติในวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 

 วตัถุประสงค์และเหตุผล   เพื�อให้เป็นไปตามตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�ง

กําหนดให้ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นแต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชีทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัช ีประจําปี 2560 และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา

แต่งตั �งผูส้อบบญัช ีซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบไดค้ดัเลือก บรษิทั สอบบญัชธีรรมนิติ จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั

ในปี 2560 เนื�องจากเป็นสํานักงานสอบบญัชทีี�มคีวามอิสระ มคีวามเชี�ยวชาญในการสอบบญัช ีและไดป้ฏบิตัหิน้าที�ดว้ย

ความรบัผดิชอบอย่างด ีประกอบกบัมคี่าสอบบญัชทีี�เหมาะสม และเสนอใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งดงัต่อไปนี� เป็นผูท้ํา

การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั  

1. นายธนะวฒุ ิพบิูลย์สวสัดิ � ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6699 ซึ�งเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบการเงนิ

ของบรษิทั มาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี ตั �งแต่ปี 2556 และ/หรอื 

2. นายพจน์ อศัวสนัติชยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 4891 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบ

การเงนิของบรษิทั และ/หรอื  

3. นางสาวสุลลติ อาจสว่าง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 7517 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อในงบ

การเงนิของบรษิทั และ/หรอื  

4. นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6838 ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมอืชื�อใน

งบการเงนิของบรษิทั  

ผูส้อบบญัชตีามรายชื�อที�เสนอมานั �นไมม่คีวามสมัพนัธ์ หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย / ผูบ้รหิาร / ผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างไร 

พรอ้มทั �ง เสนอให้พิจารณากําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2560 เป็นจํานวน 1,240,000 บาท ซึ�งเท่ากบัค่า
สอบบญัชใีนปี 2559 รายละเอยีดของคา่สอบบญัชมีดีงัต่อไปนี� 

 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ปี 2560 ปี 2559 

คา่สอบบญัช ี(บาท) 1,240,000 1,240,000 

คา่บรกิารอื�น ๆ (บาท) ไมม่ ี ไมม่ ี
  

ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุผูถ้ือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิแต่งตั �งบรษิทั สอบ

บญัชธีรรมนิติ จํากดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชขีองบรษิทัสําหรบัปี 2560 โดยอนุมตัิใหน้ายธนะวฒุ ิพิบลูย์สวสัดิ � ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6699 และ/หรอื นายพจน์ อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 4891 และ/

หรอื นางสาวสุลลติ อาจสวา่ง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 7517 และ/หรอื นางสาววนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที� 6838 เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งเป็นผูท้ําการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษิทั และอนุมตัิให้กาํหนดค่าสอบบญัชใีหแ้ก่ผูส้อบบญัชเีป็นจํานวน 1,240,000

บาท ตามที�เสนอมา 

การลงมติ   มติในวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 8 พิจารณาอนุมติัลดทนุจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 10,150,000 บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   เนื�องจากบรษิทัจะเสนอใหท้ี�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทั ดงัรายละเอียดที�จะปรากฎในวาระที� 9 และเพื�อให้เป็นไปตามบทบญัญตัิมาตรา 136 ของพระราชบญัญัติ

บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ�งกําหนดว่า บริษทัจะเพิ�มทุนจากจํานวนที�จดทะเบยีนไวแ้ล้วไดเ้มื�อหุ้นทั �งหมดได้

ออกจําหน่ายและไดร้บัชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว บรษิทัจึงมคีวามจําเป็นที�จะต้องลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 

10,150,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 111,650,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ จํานวน 101,500,000 บาท โดย

ตดัหุ้นสามญัที�ยงัไมจ่ําหน่ายออก จํานวน 40,600,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้ ้นละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสอื

บรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวโดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี�แทน ทั �งนี� ให้

บุคคลที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวง

พาณิชย์ มอีํานาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน   101,500,000 บาท (หนึ�งรอ้ยหนึ�งลา้นหา้แสนบาทถว้น) 

 แบง่ออกเป็น 406,000,000 หุน้ (สี�รอ้ยหกลา้นหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท (ยี�สบิหา้สตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุน้สามญั 406,000,000 หุน้ (สี�รอ้ยหกลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ � - ไมม่ ี– หุน้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอต่อที�ประชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาและอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทั ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จํานวน 10,150,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 111,650,000 บาท เป็นทุนจด

ทะเบยีนใหม ่จํานวน 101,500,000 บาท โดยตดัหุน้สามญัที�ยงัไมจ่ําหน่ายออก จํานวน 40,600,000 หุน้ มูลคา่ที�ตราไว้
หุ ้นละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณห์สนธิของบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน

ดงักล่าว 

การลงมติ   มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 9 พิจารณาอนุมติัเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน 

20,300,000 บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการ

เพิ�มทนุจดทะเบียนดงักล่าว 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   การเพิ�มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) มี

วตัถุประสงค์เพื�อเป็นทุนหมุนเวยีนในกจิการ และ/หรอื เพื�อรองรบัการขยายธุรกจิของบรษิทัในอนาคต และ/หรอืชาํระ

คนืเงนิกูข้องบรษิทั โดยเพิ�มทุนจดทะเบียนจํานวน 20,300,000 บาท จากเดมิ 101,500,000 บาท เป็น 121,800,000 

บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 81,200,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณห์

สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนดงักล่าวโดยให้ใชข้อ้ความต่อไปนี�แทน ทั �งนี� ให้บคุคล

ที�คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกจิ กระทรวงพาณิชย์ มี

อํานาจแกไ้ขและเพิ�มเตมิถอ้ยคาํ เพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํสั �งของนายทะเบยีน 
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ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน   121,800,000 บาท (หนึ�งรอ้ยยี�สบิเอด็ลา้นแปดแสนบาท) 

 แบง่ออกเป็น 487,200,000 หุน้ (สี�รอ้ยแปดสบิเจด็ลา้นสองแสนหุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.25 บาท (ยี�สบิหา้สตางค)์ 

 โดยแบง่ออกเป็น 

 หุน้สามญั 487,200,000 หุน้ (สี�รอ้ยแปดสบิเจด็ลา้นสองแสนหุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธิ � - ไมม่ ี– หุน้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุผูถ้ือหุ้นพจิารณาและอนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีน

ของบรษิัท แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) จํานวน 20,300,000 บาท จากเดิม 101,500,000 บาท เป็น 
121,800,000 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้ ้นละ 0.25 บาท และแกไ้ขเพิ�มเติม

หนงัสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนดงักล่าว 

การลงมติ   มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� 10 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน แบบมอบอาํนาจทั �วไป (General Mandate) จาํนวน

ไม่เกิน 81,200,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น (Right Offering) จาํนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น และบคุคลในวงจาํกดั (Private Placement) 

จาํนวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล การจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) จํานวนไม่

เกนิ 81,200,000 หุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการมมีตใิห้

เพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 

(1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนที�

ชาํระแลว้ เพื�อเสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering)  

(2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวนไม่เกิน 40,600,000 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนที�

ชาํระแล้ว เพื�อเสนอขายใหแ้ก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) โดยราคาที�เสนอขายจะต้อง

ไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาตํ�า ตามที�กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที� ทจ. 
72/2558 เรื�องการอนุญาตให้บรษิทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากดั โดย

ราคาเสนอขายจะไม่ตํ�ากวา่ราคาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของหุ้นในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่น้อย

กว่าเจด็วนัทําการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนักําหนดราคาเสนอขายหุ้น 

และบุคคลดงักล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที�เกี�ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน 

เรื�องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการเกี�ยวโยง

กนั พ.ศ. 2546 

ทั �งนี� มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอีํานาจดงันี� 

 พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ�มทุนในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายให้กลุ่ม
บคุคลใดก่อน หรอืใหทุ้กกลุ่มบคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด ้รวมถงึมอีํานาจในการกําหนดราคา
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เสนอขาย วนัและเวลาที�เสนอขาย และรายละเอียด และเงื�อนไขอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้น

สามญัเพิ�มทุน 

 เขา้เจรจาทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่างที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั �งดาํเนินการต่าง ๆ อนั

เกี�ยวเนื�องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน 

 ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที�จําเป็นและเกี�ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ�มทุน 

ซึ�งรวมถงึติดต่อ และยื�นคาํขออนุญาต เอกสาร และหลกัฐานต่อหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง และนําหุน้สามญัเพิ�มทุนเขา้จดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม 

เอ ไอ 

เมื�อมกีารจดัสรรหุน้เพิ�มทุน โดยวธิกีารที� (1) และ (2) แลว้ ทุนชาํระแล้วในสว่นที�เพิ�มขึ�นจะมจีํานวนรวมกนั
ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ณ วันที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน ซึ�งเป็นจํานวนหุ้นไม่เกิน 

81,200,000 หุน้ หากจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดว้ยวธิกีารเสนอขายหุน้ต่อผูถ้อืหุ ้นรายเดมิตาม (1) ทุนชําระแลว้ในสว่นที�

เพิ�มขึ�นจะมจีํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็นจํานวนหุน้ไม่

เกนิ 40,600,000 หุน้ และหากจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนดว้ยวธิีการเสนอขายหุ้นต่อบคุคลในวงจํากดั ตาม (2) ทุนชาํระ

แลว้ในสว่นที�เพิ�มขึ�นจะมจีํานวนไมเ่กนิรอ้ยละ 10 ของทุนชาํระแลว้ ณ วนัที�คณะกรรมการบรษิทัมมีติใหเ้พิ�มทุน ซึ�งเป็น

จํานวนหุน้ไมเ่กนิ 40,600,000 หุน้  

ทั �งนี� การจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนให้ดาํเนินการให้แลว้เสรจ็ภายในวนัที�บรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีใน

ครั �งถดัไป หรอืภายในวนัที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีในครั �งถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถงึกอ่น 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ   เหน็สมควรเสนอต่อที�ประชมุผูถ้ือหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุน แบบมอบอํานาจทั �วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกนิ 81,200,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ ้นละ 0.25 บาท 

เสนอขายให้ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถือหุน้ (Right Offering) จํานวนไม่เกนิ 40,600,000 หุ้น และบคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement) จํานวนไมเ่กนิ 40,600,000 หุน้  

การลงมติ   มติในวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

วาระที� 11 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุไม่เกิน 4 ปี ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล   การออกและเสนอขายหุน้กู ้มรีายละเอยีดดงันี� 
 

ประเภทหลกัทรพัย์ : หุ้นกูช้นิดระบุชื�อผู้ถือหรือไม่ระบุชื�อ ประเภทด้อยสทิธิหรอืไม่ดอ้ยสิทธิ มีหรือไม่มี

หลักประกนั มีหรือไม่ผู้คํ�าประกัน มีหรือไม่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัความ

เหมาะสมของสภาวะตลาด  

มลูคา่การเสนอขาย : วงเงนิรวมไมเ่กนิ 500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ�ง โดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพียงชุดเดยีวหรอืหลายชุดในคราวเดยีวกนั หรอืหลายคราวกไ็ด ้ในกรณีที�มกีาร

ไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นกาํหนด และ/หรอืหุน้กูค้รบกําหนด บรษิทัสามารถออกและเสนอขาย

หุน้กูชุ้ดใหม่เพิ�มเติมได ้โดยมูลค่าคงคา้งรวม ณ ขณะใดขณะหนึ�ง ต้องไม่เกนิวงเงนิ 

500,000,000 บาท  
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อตัราดอกเบี�ย : ขึ�นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร ั �ง และปจัจยัอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง 

อายุ : ไมเ่กนิ 4 ปี นบัจากวนัที�ออกหุน้กู ้

สกลุเงนิ : สกลุเงนิบาท และ/หรอืสกลุเงนิตราต่างประเทศในจํานวนที�เทยีบเท่า 

การไถ่ถอนกอ่น

กาํหนด 

: ผูถ้ือหุ้นกูอ้าจมหีรอืไม่มีสทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คนืก่อนกําหนด และ/หรือบรษิัทอาจมี

หรอืไมม่สีทิธิขอไถ่ถอนหุ้นกูค้นืกอ่นกําหนด ทั �งนี� ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื�อนไข

ของการออกหุน้กูใ้นแต่ละครั �ง 

วตัถุประสงค ์ : เพื�อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั และ/หรอืขยายกจิการ และ/หรอืชาํระคนืหนี�  

การเสนอขาย : เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดยีว และ/หรอืหลายคราว และ/หรอืเป็นโครงการ และ/หรอืใน
ลกัษณะหมุนเวียน (Revolving) โดยจะทําการเสนอขายหุ้นกู้ในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั �วไป (Public Offering) และ/หรือผู้ลงทุนในวงจํากัด 

(Private Placement) และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอืผูล้งทุนสถาบนัใน

ต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตาม

หลกัเกณฑ์ที�กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

และ/หรอืประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ/

หรอืประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุน และ/หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวข้องที�มผีล

บงัคบัใชใ้นขณะที�ออกและเสนอขายหุน้กู ้

เง ื�อนไขอื�น ๆ : การออกและเสนอขายหุน้กู ้จะขึ�นอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที�ออก
และเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั �ง และปจัจยัอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

การมอบอํานาจ : มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  และ/หรือบุคคลที�ได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูม้อีํานาจ ดงัต่อไปนี� 

- กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้นสว่นที�ยงัไมก่าํหนด และดาํเนินการใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ ตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตาม

กฎหมาย 

- แต่งตั �งที�ปรกึษาหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นําหุ้นกู้
ดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงดําเนินการขออนุญาต เปิดเผยขอ้มูล 

และดาํเนินการอื�นใดกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

- เขา้เจรจาทําความตกลง ลงนามและแกไ้ขเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

- ดาํเนินการใด ๆ ทั �งปวงตามที�จําเป็นและสมควร เพื�อการออกและเสนอขายหุน้กู้

ดงักล่าวจนแลว้เสรจ็ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขาย

หุน้กู ้อายุไมเ่กนิ 4 ปี ในวงเงนิไมเ่กนิ 500,000,000 บาท 

การลงมติ   มตใินวาระนี�จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั �งหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 12 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรยีนเชญิผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2560 ตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าว

ขา้งตน้ และเพื�อให้การลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุเป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเรว็ยิ�งขึ�น ขอใหผู้ถ้ือหุน้ และ/หรอืผูร้บั

มอบฉันทะ นําแบบฟอรม์การลงทะเบยีนที�ระบชุื�อผูถ้อืหุน้ไวแ้ละมบีาร์โคด้กํากบัตามสิ� งที�ส่งมาด้วย 4 และหนงัสอืมอบ

ฉันทะ (ถ้ามี) ตามสิ� งที�ส่งมาด้วย 5 พร้อมทั �งเอกสารและหลักฐานตามที�ระบุไว้ในสิ� งที� ส่งมาด้วย 7 มาแสดงต่อ

พนกังานลงทะเบยีนในวนัประชมุไดต้ั �งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป 

 
 

                                            ขอแสดงความนบัถอื 

                                                       
     (นายอภชิยั เตชะอุบล) 

         ประธานกรรมการ 

หมายเหตุ   

1. บรษิทัไดก้าํหนดวนักําหนดรายชื�อผูถ้อืหุ ้นที�มสีทิธเิขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 ในวนัที� 23 มนีาคม 
2560 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทั �งที�มกีารแกไ้ขเพิ�มเตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนและพกัการโอนหุน้ในวนัที� 24 มนีาคม 2560 

2. หากผูถ้ือหุน้ท่านใดไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ้ื�นหรอืกรรมการ

อสิระ ซึ�งมรีายชื�อและรายละเอยีดปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วย 6 เขา้ประชุมและออกเสยีงแทน โปรดกรอกขอ้ความ

ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมอืชื�อผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะลงในหนังสอืมอบฉันทะ ซึ�งบรษิทัไดจ้ดัส่ง

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 5 หรอืผูถ้อืสามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. 

หรอืแบบ ค. ไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.hotpot.co.th) โดยเลือกใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งเท่านั �น 

พรอ้มทั �งแนบหลกัฐานประกอบตามที�กาํหนดในสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

กรณีที�มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั โปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั
บรษิทัภายในวนัที� 19 เมษายน 2560  

3. ขอให้ผูถ้ือหุ้นศกึษาคําชี�แจงวธิีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานที�ผูเ้ขา้ร่วมประชุมต้องนํามา

แสดงในวนัประชมุ ดงัมรีายละเอยีดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 7 โดยบรษิทัจะดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบับรษิทั 

หมวดที� 5 เรื�อง การประชมุผูถ้อืหุน้ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8  

4. บรษิทัไดจ้ดัทําและนําสง่รายงานประจําปี 2559 และงบการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ในรปูแบบซดีรีอม (CD-

ROM) หากผูถ้ือหุ้นท่านใดมคีวามประสงค์จะขอรบัรายงานประจําปี 2559 และงบการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2559 ในรปูแบบเล่ม กรุณาตดิต่อ นักลงทุนสมัพนัธ์ โทร 02-943-8448 ต่อ 1114 หรอืทางโทรสารที�หมายเลข 02-

943-8458 หรอืทาง email : ir@hotpot.co.th 

5. เพื�อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุ้นในการรกัษาสิทธิประโยชน์ของท่าน หากผู้ถือหุ้นท่านใดมปีระเด็น
คาํถามที�ต้องการให้บรษิทัชี�แจงในการประชุมคร ั �งนี� สามารถจดัส่งคําถามล่วงหน้าไดท้ี� ir@hotpot.co.th หรอืทาง

โทรสารที�หมายเลข 02-943-8458 ตั �งแต่บดันี� จนถงึวนัที� 12 เมษายน 2560  




