27 เมษายน 2562
เรื่ อง แจ้ งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติทปี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดังนี ้
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2561
3. อนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

4. อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2561 เป็ นดังนี ้
• จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 900,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.19 ของกําไรสุทธิ ประจําปี
2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามที่กฎหมายกําหนด ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรสะสมจัดสรรเป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 4,720,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 3.63 ของทุนจดทะเบียน
• จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.015625 บาทต่อหุ้น สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 520,000,000 หุ้น
ในอัตรา 16 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล (เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง) โดยจ่ายเป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมไม่
เกิน 32,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นมูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 8,125,000 บาท หรื อคิด

เป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 49.40 ของกําไรสุทธิ ปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลังหักทุน
สํารองตามกฎหมาย
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็ นหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน
การจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.015625 บาทต่อหุ้น
การจ่ายปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นภาษี จากสิทธิประโยชน์สง่ เสริ มการลงทุน (BOI) ผู้ถือ
หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาไม่ถกู หักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษี ได้ โดยกําหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับปั นผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 24
พฤษภาคม 2562
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

5. อนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2562 จํานวน 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึง่ คือ 1) นายเทพกุล พูลลาภ 2) นางธีลาพร คงฉิม 3) นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั
รวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล ดังนี ้
5.1 นายเทพกุล พูลลาภ
เห็นด้ วย
403,530,229 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ
บัตรเสีย
0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ
5.2 นางธีลาพร คงฉิม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

5.3 นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ
เห็นด้ วย
364,050,229
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
39,480,000
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

6. อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีรายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ ษัท
- ประธานกรรมการบริ ษัท
- กรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
-ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
-กรรมการรสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
-ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
-กรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม/(บาท) 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 ที่บริษัทมีอตั รากําไร ในปี ทีบ่ ริ ษัทมีอตั รากําไร
สุทธิเกิน 10 % ขึ ้นไป
สุทธิเกิน 10% ขึ ้นไป
ทังนี
้ ้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็ นจํานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (เท่ากับปี ที่ผา่ นมา)
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
403,530,229 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง ไม่นํามาคํานวณ
7. อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลจาก บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 และ/หรื อ
2) นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 และ/หรื อ
3) นางพรทิพย์
เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7633 และ/หรื อ
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9211
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นเงิน 930,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจําปี 2562 ของบริ ษัทย่อยจํานวน 190,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
8.

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท โฮม พอตเทอรี่ จํากัด
(มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (HPT-W1) จํานวนไม่เกิน 110,500,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น
(Right Offering) (ผู้ถือหุ้นเดิมให้ รวมจํานวนหุ้นสามัญออกใหม่จํานวน 32,500,000 หุ้น ที่เกิดจากการจ่าย
หุ้นปั นผลในครัง้ นี ้) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมี
เศษให้ ปัดทิ ้ง โดยมีอตั ราการใช้ สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และด้ วยราคาใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญที่ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2562
นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท และ/หนือบุคคลที่ได้ รับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทหรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัท เป็ นผู้มีอํานาจในการ
1. กํ า หนดและเปลี่ย นแปลงหลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ อัน จํ า เป็ นและสมควร
ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี ้ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ
2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นที่เกี่ยวข้ องกับการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญาตและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ
หรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิท ธิ เ ข้ า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
3. ดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็ นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ เช่น
พิจารณาแต่งตัง้ บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์
ของบริ ษัท เป็ นต้ น
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

9. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจํานวน 35,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130,000,000
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 165,750,000 บาท แบ่งออกเป็ น 663,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่

จํานวน 143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาทและแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท
ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
165,750,000 บาท (หนึง่ ร้ อยหกสิบห้ าล้ านเจ็ดแสนห้ าหมื่นบาท)
แบ่งออกเป็ น
663,000,000 หุ้น (หกร้ อยหกสิบสามล้ านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
663,000,000 หุ้น (หกร้ อยหกสิบสามล้ านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (-)
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-

10. อนุ มัติ ก ารจัด สรรหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวนไม่ เ กิ น 143,000,000 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 0.25 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ HPT-W1 และรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ดังนี ้
1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
HPT-W1
2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 32,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
โดยที่ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

403,530,229
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ

100
-
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