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สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

คาํชี�แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐาน 

ที�ผ ูเ้ข้าร่วมประชุมต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ือหุ้น 

การลงทะเบียน 

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมได้ตั �งแต่เวลา 12.00 น. ของวัน

พฤหสับดทีี� 27 เมษายน 2560 ณ ห้องสาทร 1 ชั �นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร เลขที� 36 ถนนนราธิวาสราช

นครนิทร ์แขวงยานนาวา เขตสาทร กรงุเทพมหานคร 10120 ตามแผนที�แสดงสถานที�ประชมุ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 9 

การมอบฉันทะ 

กรณีที�ผูถ้ือหุ้นไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให้กบับคุคลอื�นเขา้ประชุม

และออกเสยีงแทนตนได ้โดยบรษิทัไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามที�กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์

ไดก้าํหนดไว ้ซึ�งเป็นแบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉนัทะที�ละเอยีดชดัเจนตายตวั ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 5   

ทั �งนี� ในกรณีที�ผูถ้ือต้องการใชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ�งเป็นแบบทั �วไป หรอืหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
ซึ�งเป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุ ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั �งคสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต์ของบรษิทั (www.hotpot.co.th)  

วธิกีารมอบฉนัทะสามารถดาํเนินการได ้ดงันี� 

1. เลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะขา้งตน้ แบบใดแบบหนึ�งเพยีงแบบเดยีวเท่านั �น 

1) ผูถ้อืหุน้ทั �วไป จะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. โดยบรษิทัแนะนําใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉันทะ 

แบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ  

2) ผูถ้อืหุน้ที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั �งคสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้นจะเลอืกใช้

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึ�งจากทั �ง � แบบ (แบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้และตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นที�ตนถือ

อยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพยีงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนที�ตนถอือยู่ได ้เวน้แต่เป็น Custodian ที�ผูถ้ือหุน้ซึ�งเป็น

ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั �งใหผู้ร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ�งตามความประสงค์ หรอืมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบรษิทั 

ดงัมรีายชื�อและรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 6 หากผูถ้อืหุน้เลอืกมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบรษิทั

แล้ว บรษิทัขอแนะนําใหใ้ชห้นงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. และระบกุารออกเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ และส่งหนังสอื

มอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงั บรษิัท ฮอท พอท จํากดั (มหาชน) เลขที� 350 ถนนราม

อนิทรา แขวงท่าแรง้ เขตบางเขน กรงุเทพฯ 10230 โดยเพื�อความสะดวกในการตรวจเอกสาร จงึขอความร่วมมอื

โปรดสง่เอกสารใหถ้งึบรษิทั ภายในวนัที� 19 เมษายน 2560 

3. กรอกขอ้ความในหนังสอืมอบฉันทะให้ถูกต้องและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผูร้บัมอบฉันทะลงลายมอืชื�อใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ และปิดอาการแสตมป์จํานวน 20 บาท พรอ้มทั �งขดีฆา่ลงวนัที�ที�ทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าว 
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4. ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะนําหนงัสอืมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที�ระบุไวใ้นส่วนของเอกสารที�ต้อง

นํามาแสดงในวนัประชุม ไปยื�นต่อเจา้หน้าที�ของบรษิทั ณ สถานที�ประชมุกอ่นเขา้ประชมุ 
 

เอกสารที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชุม 

ผูถ้ือหุ้นที�เป็นบคุคลธรรมดา 

1. กรณีผูถ้อืหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง  :  

1) แบบฟอรม์การลงทะเบยีนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4  

2) ผูถ้ือหุน้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� หรอืหนังสอืเดนิทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายุ และหากมกีารเปลี�ยนชื�อ – นามสกลุ ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2. กรณีที�มกีารมอบฉนัทะ  :  

1) แบบฟอรม์การลงทะเบยีนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

2) หนังสอืมอบฉันทะที�กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื�อของผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ 

พรอ้มทั �งตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

3) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายุของผูม้อบฉนัทะ ซึ�งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ�งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูถ้ือหุ้นที�เป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย 

1. กรณีผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลมารว่มประชมุดว้ยตนเอง  : 

1) แบบฟอรม์การลงทะเบยีนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

2) สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูม้อีํานาจกระทําการแทน

นิตบิคุคลซึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมอีํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ 

3) ผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� 

หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายุ  

2. กรณีที�มกีารมอบฉนัทะ  : 

1) แบบฟอรม์การลงทะเบยีนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

2) หนังสอืมอบฉันทะซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมอืชื�อโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิติ

บคุคล และผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทั �งตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

3) สาํเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย์ ซึ�งรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูม้อีํานาจกระทําการแทน

นิตบิคุคล ซึ�งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมอีํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ 
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4) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ที�ยงัไม่หมดอายุของผูม้อีํานาจกระทําการแทนนิติบคุคล ซึ�งไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสําเนาถูกตอ้ง

โดยผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล 

5) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ�งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูถ้ือหุ้นที�เป็นนิติบคุคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศ 

1) แบบฟอรม์การลงทะเบยีนตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 

2) หนังสอืมอบฉันทะซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกต้องครบถว้น และลงลายมอืชื�อโดยผูม้อีํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
และผูร้บัมอบฉนัทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

3) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลเป็นเอกสารที�ออกโดยสว่นราชการของประเทศที�นิตบิุคคลนั �นตั �งอยู่ ซึ�ง

รบัรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้อีํานาจลงนามแทนนิติบุคคลโดยจะต้องมรีายละเอียดเกี�ยวกบัชื�อนิติบุคคล ผู้มี

อํานาจลงลายมอืชื�อผกูพนันิตบิคุคล และเงื�อนไขหรอืขอ้จํากดัอํานาจในการลงลายมอืชื�อ ที�ต ั �งสาํนกังานใหญ่  

4) เอกสารใดๆ ที�มตีน้ฉบบัเป็นภาษาต่างประเทศ ที�มใิชภ่าษาองักฤษ จะตอ้งจดัทําคาํแปลภาษาองักฤษมาพรอ้ม
ดว้ย และใหผู้ม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลนั �นรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล  

5) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายุ ของผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล ซึ�งไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดย

ผูม้อีํานาจลงนามแทนนิตบิคุคล 

6) สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบขบัขี� หรอืหนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ที�ยงัไมห่มดอายุของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึ�งผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมอืชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

ผูถ้ือหุ้นที�เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุ้น  

1) เอกสารเชน่เดยีวกบักรณีนิตบิคุคล 

2) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 

3) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




