วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 การจ่ายปั นผล การออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ของบริ ษัท การเพิ่มทุน และการกาหนดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สรุ ป รายละเอีย ดของใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษั ท ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) ที่
จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562
ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. มีมติในเรื่ องสาคัญ ดังนี ้
ให้ เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ที่จะจัดขึ ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องปี ป
หลวง เจ เจ พาร์ ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้ อย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทประจาปี 2561

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
2561 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั น
ผลประจาปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2561 ดังนี ้
1) จัด สรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 900,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.19 ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 4,720,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.63 ของทุนจด
ทะเบียน
2) จ่ า ยปั น ผลเป็ นหุ้ นปั นผลในอัต ราหุ้ นละ 0.015625 บาทต่ อ หุ้ น ส าหรั บ หุ้ นสามั ญ จ านวน
520,000,00 หุ้น ในอัตรา 16 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยจ่ายเป็ นหุ้น
สามัญเพิ่มทุนรวมไม่เกิน 32,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 8,125,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 49.40 ของกาไรสุทธิปี 2561 (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักทุนสารองตามกฎหมาย
การจ่ายปั น ผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรที่ได้ รับยกเว้ น ภาษี จากสิทธิ ป ระโยชน์ ส่งเสริ มการลงทุน
(BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษี ได้
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ
กาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้ สิทธิในการรับหุ้นปั นผลของบริ ษัทยังมีความ
ไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ) เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่พ้ นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2562 กลับ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
แล้ ว ดังนี ้
1) นายเทพกุล
พูลลาภ
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิ ส ระ/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2) นางธีลาพร
คงฉิม
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
3) นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ/ กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 ดังนี ้

ตำแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริ ษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
- กรรมการรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
- ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ค่ ำเบีย้ ประชุม(บำท)/ คน/ ครัง้
ปี 2562
ปี 2561
13,000
12,000

13,000
12,000

13,000
12,000

13,000
12,000

8,000

ไม่มี

6,000

ไม่มี

8,000
ไม่มี
6,000
ไม่มี
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด
ปี ละ 50,000 บาทต่อคน ปี ละ 50,000 บาทต่อคน
- ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)
ในปี ทบี่ ริ ษัทมีอตั รากาไร ในปี ที่บริ ษัทมีอตั รากาไร
สุทธิเกิน 10% ขึ ้นไป
สุทธิเกิน 10% ขึ ้นไป
โดยกาหนดเบี ้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลจาก
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
2) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334
และก าหนดค่ า ตอบแทนในการสอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2562 เป็ นเงิ น 930,000 บาทและรั บ ทราบ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัทย่อยจานวน 190,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิ การออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1
(HPT-W1)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การออกและจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (HPT-

W1) จานวนไม่เกิน 110,500,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (ผู้
ถือหุ้นเดิมให้ รวมจานวนหุ้นสามัญออกใหม่จานวน 32,500,000 หุ้น ที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลในครัง้
นี ้) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง
โดยมีอตั ราการใช้ สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และด้ วยราคาใช้ สิทธิซื ้อ
หุ้นสามัญที่ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปี นบั จากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ปรากฏในเอกสารแนบ 1
โดยก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ (Record Date) ในวัน ที่ 31
พฤษภาคม 2562 ทังนี
้ ้ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้ องรอการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่
ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจใน
การ
1. กาหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจาเป็ นและสมควร ที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธินี ้ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ
2. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญ าตและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงาน
ราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิและการนาใบสาคัญแสดง
สิทธิเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
3. ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
เช่น พิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริ ษัท เป็ นต้ น
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 35,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
130,000,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ 165,750,000 บาท โดยออกหุ้ นสามั ญ ใหม่ จ านวน
143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาทและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ
4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ่ ม ทุน จด
ทะเบียนของบริ ษัทจานวน 35,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130,000,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 165,750,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ

0.25 บาทและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 165,750,000 บาท
แบ่งออกเป็ น
663,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
663,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น

(หนึง่ ร้ อยหกสิบห้ าล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นบาท)
(หกร้ อยหกสิบสามล้ านหุ้น)
(ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
(หกร้ อยหกสิบสามล้ านหุ้น)
(-)

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ฯ ครัง้ ที่1 (HPT-W1) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 32,500,000
หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จานวนไม่เกิ น 143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพื่ อรองรับการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ HPT-W1 และรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ดังนี ้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ HPT-W1
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน จานวนไม่เกิน 32,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
วาระที่ 11 รับทราบความคืบหน้ าการลงทุนและผลการดาเนินงานของบริ ษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จากัด
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้ าการ
ลงทุนและผลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จากัด
วาระที่ 12 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

(นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ)
กรรมการ

เอกสารแนบ 1
สรุ ปรายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัท
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท” หรื อ “HPT”)

ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย : ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1” หรื อ “HPT-W1)
ชนิด

: ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ ี
ออก
จานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่ อหน่ วย

: ไม่เกิน 110,500,000 หน่วย

วิธีการจัดสรร

: จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือ

: ไม่เกิน 110,500,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท)
: 0 บาท
หุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้ รับการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว หากมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ไม่เต็มจานวน 1
หน่วยจากการคานวณ ให้ ปัดเศษใบสาคัญแสดงสิทธิ สว่ นที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้
ภายหลังจากการคานวณสิทธิ ของผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับจากการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ในกรณี ที่ มีเศษใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่เ หลือ จากการจัดสรรทัง้ หมด บริ ษัทจะ
ดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิสว่ นที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้ คงเหลือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ในจานวนเท่าที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิมได้ ลงตัว โดยบริ ษัทได้
กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ รับใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ ที่ 1 (Record Date)
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ
ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)

ราคาการใช้ สิทธิ

: 0.50 บาทต่อหุ้น (เว้ นแต่กรณีมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่กาหนด)

วันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 6 มิถนุ ายน 2562

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ (ตังแต่
้ วนั ที่ 6 มิถนุ ายน 2562 จนถึงวันที่ 5
มิถนุ ายน 2564)

ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิได้ 4 ครัง้ ได้ แก่วนั ที่
31 ธันวาคม 2562 วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกาหนดวัน
ใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ ายตรงกับวันครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 5 มิถุนายน

เอกสารแนบ 1
2564 (ในกรณีที่วนั กาหนดการใช้ สทิ ธิตรงกับวันหยุดทาการ ให้ เลือ่ นวันกาหนดการใช้
สิทธิดงั กล่าว เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดการใช้ สทิ ธิดงั กล่าว)
ระยะเวลาการแจ้ งความจานง

: ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์ที่จะใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จะต้ อง
แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ (“HPT-W1”)
ระหว่าง 09.00 ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิ
ในแต่ละครั ง้ ยกเว้ นการแสดงความจานงในการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย ให้ แสดงความ
จานงในการใช้ สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น ภายในระยะเวลา 15 วันทาการ
ก่อนวันกาหนดการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

การไม่ สามารถยกเลิกการแจ้ ง
ความจานงในการใช้ สทิ ธิ

: เมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้ แจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ซือ้ หุ้นตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิแล้ ว ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้ งความจานงใน
การใช้ สทิ ธิดงั กล่าวได้ อีกต่อไป

ตลาดรองของใบสาคัญแสดง
สิทธิ

: บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ซึ่งเป็ นตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขาย
อยู)่
หมายเหตุ: ภายหลังการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ในครั ง้ นี ้ บริ ษัทจะยื่นคาขอจด
ทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร
ก็ ตาม บริ ษัทไม่สามารถรั บรองได้ ว่าตลาดหลักทรั พย์ ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรั บ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรั พย์ ฯ
พิจารณาไม่รั บเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบีย น ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื อ้ ขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯได้

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เกิดจากการใช้ สิทธิ

: บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(ซึง่ เป็ นตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทมีการซื ้อขายอยู่)

ผลกระทบต่ อผู้ถอื หุ้น

: เนื่องจากเป็ นการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ดังนันจึ
้ งไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามัญ
ใหม่ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ใ นครั ง้ นี ้ จะมี สิ ท ธิ แ ละได้ รั บ
ผลประโยชน์อนั พึงได้ เสมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรี ยกชาระเต็มมูลค่าของบริ ษัท
ทุกประการ โดยสิทธิใดๆ ที่จะได้ รับจากการเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้ สิทธิของใบ
แสดงสิทธิ จะเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์บนั ทึกเพิ่มจานวนหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในระบบ
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่

เอกสารแนบ 1
ไม่ใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมทังจ
้ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ดังนี ้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิการออกเสียง (Shareholding & Control
Dilution)
หากมีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมทังจ
้ านวน จะทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้ อยละ
17.53 โดยคานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี ้
Control Dilution =

จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับที่ออกในครัง้ นี ้

=

110,500,000
520,000,000 + 110,500,000

= 17.53%
2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
หากมีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นครบถ้ วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน 110,500,000
หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากับร้ อยละ 9.07 บน
สมมุติฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 1.0364 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็ น
ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นย้ อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ระหว่าง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2562) (ข้ อมูลจาก SETSMART) โดย
คานวณจากสูตรการคานวณ ดังนี ้
Price Dilution =

ราคาตลาด – ราคาตลาดหลังเสนอขาย*
ราคาตลาด

*ราคาตลาดหลังเสนอขาย =
(ราคาตลาด x จานวนหุ้นชาระแล้ ว) + (ราคาใช้ สิทธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
(จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
ราคาตลาดหลังเสนอขาย

= (1.0364 x 520,000,000) + (0.50 x 110,500,000) =

0.9424
(520,000,000 + 110,500,000)

Price Dilution =

1.0364 – 0.9424* = 9.07%
1.0364

3. การลดลงของกาไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)

เอกสารแนบ 1
ในกรณี ที่ มี ก ารใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้ นครบถ้ วนตามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ทั ง้ จ านวน
110,500,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกาไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงร้ อยละ
17.53 โดยกาไรสุทธิที่ใช้ ในการคานวณ คือ กาไรสุทธิย้อนหลัง 4 ไตรมาสย้ อนหลัง
(ไตรมาส 1/2561 ถึง ไตรมาส 4/2561) เท่ากับ 18,652,118 บาท โดยคานวณจาก
สูตรการคานวณ ดังนี ้
Earning Dilution = กาไรต่อหุ้น – กาไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย*
กาไรต่อหุ้น
*กาไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย =

กาไรสุทธิ
(จานวนหุ้นชาระแล้ ว + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)

กาไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย =

18,994,084

= 0.0365 บาท

520,000,000
กาไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย =

18,994,084

= 0.0301 บาท

(520,000,000 + 110,500,000)

Earning Dilution

= 0.0365 – 0.0301

= 17.53%

0.0365
วัตถุประสงค์ ของการออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิและ
ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครัง้ นี ้
ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับ
จากการเพิ่มทุน

: เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงิ นทุนหมุนเวียนให้ กับบริ ษัท รวมทัง้ ช่วยให้ บริ ษัทมีฐาน
เงินทุนที่แข็งแกร่งขึ ้น เพื่อสร้ างความพร้ อมสาหรับการลงทุนในโครงการในอนาคต อัน
จะนามาซึง่ ประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น และคาดว่าจะส่งผลให้ อตั รา
การทากาไรของบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้น
: ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ฯของบริ ษัท ในครั ง้ นี ้ จะมีฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ก็
ต่อเมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท และ
บริ ษัทได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรี ยบร้ อยแล้ ว โดยในกรณีที่บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลก็มีสิทธิที่จะได้ รับเงินปั นผลใน
ฐานะผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่
น้ อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และเงินสารองต่างๆ

เงื่อนไขการปรับสิทธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษั ท จะด าเนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ ต ลอดอายุข อง
ใบสาคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งต่อไปนี ้ ซึ่งอาจเป็ นเหตุให้
บริ ษัทต้ องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทังนี
้ ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อบริ ษัทมีการเปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษั ท อันเป็ นผลมา
จากการรวมหุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ ออกแล้ วของบริ ษัท
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2. เมื่ อบริ ษั ทเสนอขายหุ้น สามัญ แก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม และ/หรื อประชาชนทั่ว ไป
และ/หรื อบุคคลในวงจากัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่
คานวณได้ ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหลักทรั พย์ ออกใหม่ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้นเดิม และ/หรื อ
ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อบุคคลในวงจากัด โดยหลักทรัพย์นนให้
ั ้ สิทธิ แก่ผ้ ู
ถือหลักทรัพย์ในการใช้ สิทธิ แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญ หรื อใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้น
สามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญโดย
ราคาเฉลีย่ ต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงั กล่าว ต่ากว่า
ร้ อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริ ษัท”
4. เมื่อบริ ษัทจ่ายปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วน เป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัท
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินในจานวนเกินกว่าจานวนร้ อยละ 80 ของ
กาไรสุทธิหลังภาษี และหักสารองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษัท สาหรับการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กาหนดไว้ ตามข้ อ 1 – 5 ข้ างต้ น ที่ทา
ให้ ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม
หมายเหตุ : การปรับราคาใช้ สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้ สิทธิต่ากว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ ตอ่ หุ้นได้ (Par Value)
อื่นๆ

: ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริ ษัท และ/หรื อ
บุคคลที่ได้ รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ของบริ ษัท เป็ นผู้มีอานาจในการ
1. กาหนดและเปลี่ย นแปลงหลัก เกณฑ์ เงื่ อนไข และรายละเอี ยดอื่ นๆ อัน
จ าเป็ นและสมควร ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ นี ้ เช่ น
รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ
2. ลงนามในเอกสารคาขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับ
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญาตและ
หลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการออก
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ แ ละการน าใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เข้ า จดทะเบีย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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3. ดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและสมควรเกี่ ยวเนื่องกับการออกใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ ใ นครั ง้ นี ้ เช่ น พิ จ ารณาแต่ง ตัง้ บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษัท เป็ นต้ น

(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562 ระหว่างเวลา 13.00 น.ถึง 16.45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 130 ล้ านบาท เป็ น 165.75 ล้ านบาท โดยออกหุ้น
สามัญ จานวน 143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวม 35.75 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้ เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

ประเภทหุ้น

จานวนหุ้น

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)

รวม
(ล้ านบาท)

หุ้นสามัญ

143,000,000

0.25

35.75

หุ้นบุริมสิทธิ

---

---

---

หุ้นสามัญ

---

---

---

หุ้นบุริมสิทธิ

---

---

---

กรณีการเพิ่มทุนแบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน ให้ กรอกข้ อมูลในลาดับถัดไปทุกข้ อ ยกเว้ นข้ อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้ กรอกข้ อมูลในลาดับถัดไปเฉพาะข้ อ 2.2 ข้ อ 3 และข้ อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
ผู้ถือหุ้นเดิม

32,500,000

16 หุ้นเดิม :

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ า
หุ้น

หมายเหตุ

---

---

เพื่อรองรับการ

1 หุ้นปั นผล

จ่ายหุ้นปั นผล

ประชาชน

---

---

---

---

---

บุคคลใด ๆ (ระบุ)............

---

---

---

---

---

110,500,000 5 หุ้นเดิม : 1 ราคาใช้ สทิ ธิ

ดูรายละเอียด

เพื่อรองรับการ

หน่วย

0.50 บาท

ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ

ใช้ สทิ ธิของ

สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1

ใบสาคัญ

ต่อหุ้น

(หมายเหตุท้าย

ใบสาคัญแสดง

(HPT-W1) ที่ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น

แสดงสิทธิฯ

ตาราง)

สิทธิฯ (HPT-

เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
(บาทต่ อ
หุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่ า
หุ้น

เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือ

หมายเหตุ

W1)

หุ้น
โปรดดู รายละเอียดของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (HPTW1) ตามเอกสารแนบ 1
2.2 การดาเนินการของบริษัท กรณีท่ มี ีเศษหุ้น
ให้ ปัดเศษทิ ้งทังจ
้ านวน
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น/วิสามัญผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ในวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องปี ปหลวง
เจเจพาร์ ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้ อย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง โดย
 กาหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตังแต่
้ วนั ที่
................................. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้ วเสร็ จ
 กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 (Record Date) ในวันที่
13 มีนาคม 2562
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
บริ ษัทจะทาการจดทะเบียนเพิ่ มทุนอีกจานวน 35.75 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนชาระเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการชาระทุนเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว
5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
1. เพิม่ ทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) โดย
บริ ษัทจะนาเงินทุนดังกล่าวไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต
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6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้ กับบริ ษัท รวมทังช่
้ วยให้ บริ ษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ งขึ ้น เพื่อสร้ าง
ความพร้ อมสาหรับการลงทุนในโครงการในอนาคต อันจะนามาซึ่งประโยชน์ที่บริ ษัทจะพึงได้ รับรายได้ ที่ เพิ่มขึ ้น และคาด
ว่าจะส่งผลให้ อตั ราการทากาไรของบริ ษัทเพิ่มสูงขึ ้น
7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 นโยบายเงินปั นผล: บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ที่
เหลือหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ
จาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ
7.2 ผู้ได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) จะมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลจากการ
ดาเนินงาน เริ่ มตังแต่
้ มีการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (HPTW1) และบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ ว ต่อกระทรวงพาณิชย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
7.3 อื่น ๆ - ไม่มี –
8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน


กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นปั นผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกาหนดวันจ่ายหุ้นปั นผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562



กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 31 พฤษภาคม
2562 และกาหนดวันจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2562

9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
วัน เดือน ปี
1
วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
2
กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
13 มีนาคม 2562
3
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
27 เมษายน 2562
4
กาหนดวัน Record Date เพือ่ สิทธิในการรับหุ้นปั นผล
10 พฤษภาคม 2562
5
กาหนดวันจ่ายหุ้นปั นผล
24 พฤษภาคม 2562
6
กาหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ
31 พฤษภาคม 2562
เพิ่มทุนของบริ ษัทครัง้ ที่1 (HPT-W1)
7
กาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ครัง้ ที่1 (HPT-W1)
6 มิถนุ ายน 2562
และจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิ
3
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