วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่ อง

กาหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563
ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน
2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปี ปหลวง เจ เจ พาร์ ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้ อย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง และ
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทประจาปี 2562

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2562 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
2562 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2562 ดังนี ้
1) จัด สรรเป็ น ทุน สารองตามกฎหมายจานวน 500,000 บาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.15 ของกาไรสุท ธิ
ประจาปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกาหนด ส่งผลให้ บริ ษัทมีกาไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุน สารองตามกฎหมายจานวน 5,220,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.15 ของทุน
จดทะเบียน

2) งดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึง่ ได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จากผลการดาเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม
2562 ถึ ง วัน ที่ 30 กั น ยายน 2562 และก าไรสะสม ในอัต ราหุ้ นละ 0.0181 บาท รวมเป็ นเงิ น
10,000,237.75 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 108.57 ของกาไรสุทธิประจาปี 2562 หลังหักทุนสารองตาม
กฎหมาย
วาระที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ) เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการที่พ้ นจากตาแหน่งตามวาระประจาปี 2563 กลับ เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1.นายนิรันดร์ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
2.นางวรนุช บูรณจินดารัตน์ กรรมการ / กรรมการบริ หาร
3.นายสมนึก ศิริสนุ ทร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง
พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
ความเห็ น คณะกรรมการ: เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 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
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด

ค่ ำเบีย้ ประชุม(บำท)/ คน/ ครัง้
ปี 2563
ปี 2562
13,000
12,000

13,000
12,000

13,000
12,000

13,000
12,000

8,000

8,000

6,000

6,000

8,000
8,000
6,000
6,000
ปี ละ 50,000 บาทต่อคน ปี ละ 50,000 บาทต่อคน

ค่ ำเบีย้ ประชุม(บำท)/ คน/ ครัง้
ปี 2563
ปี 2562
- ผลตอบแทนรายปี (โบนัส)
ในปี ทบี่ ริ ษัทมีอตั รากาไร ในปี ที่บริ ษัทมีอตั รากาไร
สุทธิเกิน 10% ขึ ้นไป
สุทธิเกิน 10% ขึ ้นไป
โดยกาหนดเบี ้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2563 เป็ นจานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท
ตำแหน่ ง

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลจาก
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
2) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
และก าหนดค่ า ตอบแทนในการสอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2563 เป็ นเงิ น 930,000 บาทและรั บ ทราบ
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษัทย่อยจานวน 190,000 บาท

วาระที่ 8

พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารลดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 169.25 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
165,750,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 165,749,830.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน
ที่ยงั ไม่ออกจาหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็ นหุ้นปั นผลจานวน 677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท (ไม่รวมถึงหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ได้ จดั สรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญ ของบริ ษั ทฯ ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) จานวน 110,500,000 หุ้น ที่ได้ รับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562) และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนตัดหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท จานวน 169.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 165,750,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 165,749,830.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ออกจาหน่ายซึ่งคงเหลือจากการ
จัดสรรเป็ นหุ้นปั นผลจานวน 677 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนตัดหุ้น ดังนี ้

ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน

แบ่งออกเป็ น

165,749,830.75

662,999,323

บาท (หนึ่ ง ร้ อยหกสิ บ ห้ าล้ า นเจ็ ด แสนสี่
หมื่นเก้ าพันแปดร้ อยสามสิบบาทเจ็ด
สิบห้ าสตางค์)
หุ้น (หกร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ า

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
วาระที่ 9

0.25

หมื่นเก้ าพันสามร้ อยยี่สบิ สามหุ้น)
บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

662,999,323

หุ้น

-

หุ้น

(หกร้ อยหกสิบสองล้ านเก้ าแสนเก้ า
หมื่นเก้ าพันสามร้ อยยี่สบิ สามหุ้น)
(-)

พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 228,732.00 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
165,749,830.75 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 165,978,562.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 914,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ 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
ทะเบียนจานวน 228,732.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 165,749,830.75 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ 165,978,562.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 914,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน ดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 165,978,562.75 บาท (หนึ่งร้ อยหกสิบห้ าล้ านเก้ าแสนเจ็ ด
หมื่ นแปดพันห้ าร้ อยหกสิบสองบาท
เจ็ดสิบห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
663,914,251 หุ้น
(หกร้ อยหกสิบสามล้ านเก้ าแสนหนึ่ง
หมื่นสีพ่ นั สองร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
663,914,251 หุ้น
(หกร้ อยหกสิบสามล้ านเก้ าแสนหนึ่ง
หมื่นสีพ่ นั สองร้ อยห้ าสิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
(-)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 914,928 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่1 (HPT-W1)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 914,928 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1)
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
ข้าพเจ้าบริ ษทั โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปี บคา
เจ เจ พาร์ ค เลขที่ 43/37 ถนนท่าคราวน้อย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ ้น
เพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน / การเพิม่ ทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้ลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ดังนี้
1.1 ลดทุ น จดทะเบี ยนจ านวน 169.25 บาท จากทุ น จดทะเบี ยนเดิ ม 165,750,000.00 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ยนใหม่
165,749,830.75 บาท โดยการตัดหุ ้นสามัญจดทะเบี ยนที่ ยงั ไม่ออกจาหน่ ายซึ่ งคงเหลื อจากการจัดสรรเป็ นหุ ้นปั นผล
จานวน 677 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
1.2 เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 228,732.00 บาท จาก 165,749,830.75 บาท เป็ น 165,978,562.75 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุน จานวน 914,928 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิม่ ทุน
ประเภทหุ้น
จานวนหุ้น
มูลค่ าทีต่ ราไว้
รวม
(บาท)
(บาทต่อหุ้น)
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
หุน้ สามัญ
914,928
0.25
228,732.00
การใช้เงินทุน
หุน้ บุริมสิ ทธิ
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
หุน้ สามัญ
(General Mandate)
หุน้ บุริมสิ ทธิ
2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
อัตราส่ วน
ราคาขาย
วัน เวลา จองซื้อ และ
หมายเหตุ
(เดิม : ใหม่ )
(บาทต่ อหุ้น)
ชาระเงินค่ าหุ้น
ผู ้ ถื อ ใบ ส าคั ญ
914,928
เพื่ อรองรั บ การปรั บ
แสดงสิ ทธิ HPTสิ ท ธิ ข องใบ ส าคั ญ
W1
แสดงสิ ทธิ HPT-W1
หมายเหตุ : มีการปรับสิ ทธิ HTP-W1 เนื่ องจากการจ่ายปั นผลเป็ นเงินในอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี ตามงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั [งบตรวจสอบงวดปี บัญชีที่จ่ายเงินปั นผล] หลังจากหักขาดทุนสะสม สารองตามกฎหมาย และภาษีเงิ นได้จากผลการดาเนิ นงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3. กาหนดวันประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปี ปหลวง เจ เจ พาร์ ค เลขที่
43/37 ถนนท่าคราวน้ อย อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง โดย

กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ (Record date) ในวันที่12 มีนาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกีย่ วข้ อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 บริ ษทั จะดาเนินการยืน่ ขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ บริ คณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
4.2 บริ ษทั จะทาการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เมื่อมีการเรี ยกชาระทุน
4.3 บริ ษทั จะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายหลังจากมีจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ว
5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิม่ ทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิม่
เพื่อรองรับการปรับสิ ทธิของใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (HPT-W1)

6.

ประโยชน์ ทบี่ ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
บริ ษทั สามารถเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดาเนินงานของธุรกิจในอนาคต

7. ประโยชน์ ทผี่ ้ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
7.1 นโยบายเงินปันผล
บริ ษทั กาหนดนโยบายการจ่ายปั นผลในแต่ละปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงาน
ปกติของบริ ษ ทั อย่างไรก็ตามการจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ นของบริ ษทั
สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในการบริ หารงาน ความจาเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ซึ่ งการจ่ายเงิ นปั นผล
ดังกล่าวอยูใ่ นอานาจของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ ยวกับการอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจะต้องนาเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้
โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมครั้งต่อไป
7.2 สิทธิทจี่ ะได้ รับเงินปันผล
หุ ้นสามัญที่ ออกตามการใช้สิทธิ ของ HPT-W1 จะมีสิทธิ และฐานะของหุ ้นเที ยบเท่ากับหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่ ออกไปก่อน
หน้านี้ ทุกประการ ผูถ้ ือ HPT-W1 จะมีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผลจากการดาเนิ นงานตั้งแต่เมื่อผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ HPT-W1 เพื่อซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั และได้รับการจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การทรวงพาณิ ชย์
7.3 อื่นๆ
-ไม่มี8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
-ไม่มี9. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิม่ ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ ทุน
ลำดับ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
วัน เดือน ปี
1.
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563
24 กุมภำพันธ์ 2563
2.
วันที่แจ้งมติคณะกรรมกำรต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
25 กุมภำพันธ์ 2563
3.
วันที่กำหนดรำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือ
12 มีนำคม 2563
หุน้ ประจำปี 2563 (Record date)
4.
วันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
21 เมษำยน 2563
5.
วันที่แจ้งมติประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563
22 เมษำยน 2563
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