
 

 

 

 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
 
เร่ือง ปแจ้งมติที่ ระชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 การจ่ายปันผล การออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HPT-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท การเพิ่มทุน และการก าหนดการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. สรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HPT-W1) ที่
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

 2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4) 
 
 บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 
ประชมุเมื่อวนัที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 13.00 น. มีมติในเร่ืองส าคญั ดงันี ้
 

ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่จะจัดขึน้ ในวนัที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปีป
หลวง เจ เจ พาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนทา่คราวน้อย อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง และก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงาน

ของบริษัทประจ าปี 2561 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบญัชี 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 
2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบ
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปัน
ผลประจ าปี 2561   



 

 

 

 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2561 ดงันี ้
1) จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้บริษัทมีก าไรสะสม
จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 4,720,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.63 ของทนุจด
ทะเบียน 

2) จ่ายปันผลเป็นหุ้ นปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.015625 บาทต่อหุ้ น ส าหรับหุ้ นสามัญจ านวน 
520,000,00 หุ้น ในอตัรา 16 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) โดยจ่ายเป็นหุ้น
สามญัเพิ่มทนุรวมไม่เกิน 32,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ไม่
เกิน 8,125,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.40 ของก าไรสทุธิปี 2561 (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ) หลงัหกัทนุส ารองตามกฎหมาย 

การจ่ายปันผลดังกล่าวจ่ายจากก าไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ 
โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ
ก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้สทิธิในการรับหุ้นปันผลของบริษัทยงัมีความ
ไมแ่นน่อนเนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีสว่นได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที่ประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2562 กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ซึง่ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน
แล้ว ดงันี ้
1)  นายเทพกลุ พลูลาภ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
2) นางธีลาพร คงฉิม กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน  
3) นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการก าหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงันี ้
 
 



 

 

 

 

 

 ต ำแหน่ง 
ค่ำเบีย้ประชุม(บำท)/ คน/ ครัง้ 

ปี 2562 ปี 2561 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- กรรมการบริษัท  

 
13,000 
12,000 

 
13,000 
12,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
13,000 
12,000 

 
13,000 
12,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
- กรรมการรสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 
 

8,000  
 

  6,000 

 
 

ไมม่ี 
 

ไมม่ี 
4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง - 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
 

8,000 
6,000 

 
 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

5. สทิธิประโยชน์อื่นใด 
- ผลตอบแทนรายปี (โบนสั) 

ปีละ 50,000 บาทตอ่คน 
ในปีทีบ่ริษัทมีอตัราก าไร
สทุธิเกิน 10% ขึน้ไป 

ปีละ 50,000 บาทตอ่คน 
ในปีที่บริษัทมีอตัราก าไร
สทุธิเกิน 10% ขึน้ไป 

 โดยก าหนดเบีย้ประชมุกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนรวมไมเ่กิน 2,000,000 บาท 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2562  
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลจาก 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากดั โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 
 1) นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 218 หรือ 
 2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4334 
 และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงิน 930,000 บาทและรับทราบ

คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2562 ของบริษัทยอ่ยจ านวน 190,000 บาท 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมตัิการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครัง้ที่ 1 
(HPT-W1) 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรร

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1 (HPT-



 

 

 

 

W1) จ านวนไม่เกิน 110,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Right Offering) (ผู้

ถือหุ้นเดิมให้รวมจ านวนหุ้นสามญัออกใหม่จ านวน 32,500,000 หุ้น ที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลในครัง้

นี)้ ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า กรณีมีเศษให้ปัดทิง้ 

โดยมีอตัราการใช้สทิธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หนว่ย ตอ่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 หุ้น และด้วยราคาใช้สิทธิซือ้

หุ้นสามญัที่ 0.50 บาทต่อหุ้น และมีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิเท่ากบั 2 ปีนบัจากวนัที่ออกใบส าคญั

แสดงสทิธิ โดยรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ปรากฏในเอกสารแนบ 1  

โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  (Record Date) ในวันที่  31 

พฤษภาคม 2562 ทัง้นี ้การออกใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการ

อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือบคุคลที่

ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจใน

การ 

1. ก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ อนัจ าเป็นและสมควร ที่

เก่ียวเนื่องกบัการออกใบส าคญัแสดงสทิธินี ้เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ  

2. ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญั

แสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนุญาตและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงาน

ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าใบส าคญัแสดง

สทิธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

3. ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้

เช่น พิจารณาแต่งตัง้ บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบียน

หลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 35,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
130,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  165,750,000 บาท โดยออกหุ้ นสามัญใหม่จ านวน 
143,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจ านวน 35,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130,000,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม ่165,750,000 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหมจ่ านวน 143,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 



 

 

 

 

0.25 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจด
ทะเบียน ดงันี ้

   ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน 165,750,000 บาท (หนึง่ร้อยหกสบิห้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) 
   แบง่ออกเป็น 663,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสบิสามล้านหุ้น) 
   มลูคา่หุ้นละ   0.25 บาท (ยี่สบิห้าสตางค์) 
    โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 663,000,000 หุ้น (หกร้อยหกสบิสามล้านหุ้น)   
 หุ้นบริุมสทิธิ      - หุ้น (-) 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ที่1 (HPT-W1) และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 32,500,000 
หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 143,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสทิธิ HPT-W1 และรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงันี ้ 

1) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 110,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สทิธิ HPT-W1  

2) จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน จ านวนไมเ่กิน 32,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

วาระท่ี 11 รับทราบความคืบหน้าการลงทนุและผลการด าเนินงานของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลทิี จ ากดั 
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นรับทราบความคืบหน้าการ

ลงทนุและผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลทิี จ ากดั 

วาระท่ี 12 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

                 
ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ำกัด (มหำชน) 
 
 

(นายนิรันดร์   เชาว์กิตติโสภณ) 
กรรมการ 

delli5
Stamp
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สรุปรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1 (HPT-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท 

 

ผู้เสนอขายหลกัทรัพย์ : บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “HPT”) 

ประเภทหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด 

(มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“ใบส าคญัแสดงสทิธิ ครัง้ที่ 1” หรือ “HPT-W1) 

ชนิด : ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปลีย่นมือได้ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสทิธิที่
ออก 

: ไมเ่กิน 110,500,000 หนว่ย 

จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 110,500,000 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0 บาท 

วิธีการจดัสรร : จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัสว่นการถือ

หุ้น (Rights Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดง

สิทธิ โดยไม่คิดมลูค่า ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจดัสรร

ใบส าคัญแสดงสิทธิดงักล่าว หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจ านวน 1 

หน่วยจากการค านวณ ให้ปัดเศษใบส าคญัแสดงสิทธิสว่นที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน ทัง้นี ้

ภายหลงัจากการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นที่จะได้รับจากการจัดสรรใบส าคญัแสดง

สิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบส าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทัง้หมด บริษัทจะ

ด าเนินการยกเลกิใบส าคญัแสดงสทิธิสว่นท่ีเหลอืจ านวนดงักลา่ว ซึ่งจะท าให้คงเหลือ

ใบส าคญัแสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้ลงตัว  โดยบริษัทได้

ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่ได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ ครัง้ที่ 1 (Record Date) 

ในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562  

อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยมีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ

ตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 

ราคาการใช้สิทธิ : 0.50 บาทตอ่หุ้น (เว้นแตก่รณีมีการปรับสทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิที่ก าหนด) 

วันออกใบส าคัญแสดงสทิธิ : 6 มิถนุายน 2562  

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นบัแต่วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วนัที่ 6 มิถนุายน 2562 จนถึงวนัที่ 5 

มิถนุายน 2564) 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ 4 ครัง้ ได้แก่วนัที่ 

31 ธันวาคม 2562 วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และก าหนดวนั

ใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัครบอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ คือวนัที่ 5 มิถุนายน 
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2564 (ในกรณีที่วนัก าหนดการใช้สทิธิตรงกบัวนัหยดุท าการ ให้เลือ่นวนัก าหนดการใช้

สทิธิดงักลา่ว เป็นวนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดการใช้สทิธิดงักลา่ว) 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง : ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิซึง่ประสงค์ที่จะใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จะต้อง

แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ  (“HPT-W1”) 

ระหวา่ง 09.00 ถึง 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิ

ในแต่ละครัง้ ยกเว้นการแสดงความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ให้แสดงความ

จ านงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 09:00 ถึง 16:00 น ภายในระยะเวลา 15 วนัท าการ

ก่อนวนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สทิธิ 

: เมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นตามใบส าคัญ

แสดงสิทธิแล้ว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจ านงใน

การใช้สทิธิดงักลา่วได้อีกตอ่ไป 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (ซึ่งเป็นตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขาย

อยู)่  

หมายเหตุ: ภายหลงัการออกใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้บริษัทจะยื่นค าขอจด

ทะเบียนใบส าคญัแสดงสทิธิ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างไร

ก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะพิจารณาอนุมัติการรับ

ใบส าคญัแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

พิจารณาไม่รับเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้ ลงทุนจะไม่สามารถซือ้ขายใบส าคัญ

แสดงสทิธิในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ 

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ 
: บริษัทจะน าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ

ขายในครัง้นี ้เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

(ซึง่เป็นตลาดหลกัทรัพย์ฯ ที่หุ้นสามญัของบริษัทมีการซือ้ขายอยู่)  

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น : เนื่องจากเป็นการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น 

ดงันัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยหุ้นสามัญ

ใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิในครัง้นี  ้จะมีสิทธิและได้รับ

ผลประโยชน์อนัพึงได้เสมือนหุ้นสามญัเดิมที่ออกและเรียกช าระเต็มมลูค่าของบริษัท

ทกุประการ โดยสทิธิใดๆ ที่จะได้รับจากการเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัจากการใช้สิทธิของใบ

แสดงสทิธิ จะเร่ิมตัง้แตว่นัท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์บนัทกึเพิ่มจ านวนหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ในระบบ 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลที่
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ไมใ่ช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม ดงันี ้

1. การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นและสิทธิการออกเสียง (Shareholding & Control 

Dilution) 

หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิโดยบคุคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมทัง้จ านวน จะท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 

17.53 โดยค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

    Control Dilution    =        จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

                                       จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับท่ีออกในครัง้นี ้

                                 =       110,500,000 

   520,000,000 + 110,500,000 

                                 =     17.53% 

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน 110,500,000 

หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ลดลงเท่ากบัร้อยละ 9.07 บน

สมมตุิฐานราคาตลาดก่อนเสนอขาย (“ราคาตลาด”) ที่ 1.0364 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็น

ราคาตลาดถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นย้อนหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนั

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 (ระหว่าง

วนัที่ 4 กุมภาพนัธ์ 2562 ถึง 25 กุมภาพนัธ์ 2562) (ข้อมลูจาก SETSMART) โดย

ค านวณจากสตูรการค านวณ ดงันี ้

Price Dilution   = ราคาตลาด –  ราคาตลาดหลงัเสนอขาย* 

   ราคาตลาด 

 

    *ราคาตลาดหลงัเสนอขาย  =   
     (ราคาตลาด x จ านวนหุ้นช าระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 

                        (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 

      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. การลดลงของก าไรตอ่หุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution) 
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ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื อ้หุ้ นครบถ้วนตามใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้จ านวน 

110,500,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อก าไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงร้อยละ 

17.53 โดยก าไรสทุธิที่ใช้ในการค านวณ คือ ก าไรสทุธิย้อนหลงั 4 ไตรมาสย้อนหลงั 

(ไตรมาส 1/2561 ถึง ไตรมาส 4/2561) เทา่กบั 18,652,118 บาท โดยค านวณจาก

สตูรการค านวณ ดงันี ้

Earning Dilution     = ก าไรตอ่หุ้น – ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย* 

      ก าไรตอ่หุ้น 

 

    *ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย    =                                    ก าไรสทุธิ 

                                                       (จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 

     ก าไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย    =          18,994,084                             =   0.0365 บาท 
                                                 520,000,000 
      ก าไรตอ่หุ้นหลงัเสนอขาย     =             18,994,084             =  0.0301 บาท 

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

     Earning Dilution       =    0.0365 – 0.0301              =    17.53% 

 0.0365 

วัตถุประสงค์ของการออก
ใบส าคัญแสดงสทิธิและ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ
จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครัง้นี ้

: เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทัง้ช่วยให้บริษัทมีฐาน

เงินทนุท่ีแข็งแกร่งขึน้ เพื่อสร้างความพร้อมส าหรับการลงทนุในโครงการในอนาคต อัน

จะน ามาซึง่ประโยชน์ที่บริษัทจะพงึได้รับรายได้ที่เพิ่มขึน้ และคาดว่าจะสง่ผลให้อตัรา

การท าก าไรของบริษัทเพิ่มสงูขึน้  

ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับ
จากการเพิ่มทุน 

: ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯของบริษัทในครัง้นี ้จะมีฐานะเป็นผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ก็

ต่อเมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท และ

บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า

เรียบร้อยแล้ว โดยในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลใน

ฐานะผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่

น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและเงินส ารองตา่งๆ  

เงื่อนไขการปรับสิทธิของ
ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของ

ใบส าคญัแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี ้ซึ่งอาจเป็นเหตุให้

บริษัทต้องออกหุ้นสามญัใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม 

1. เมื่อบริษัทมีการเปลีย่นแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมา

จากการรวมหุ้นหรือแบง่แยกหุ้นสามญัที่ได้ออกแล้วของบริษัท 
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2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป 

และ/หรือบุคคลในวงจ ากดั ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่

ค านวณได้ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบุคคลในวงจ ากัด โดยหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิแก่ผู้

ถือหลกัทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซือ้หุ้ น

สามญั เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัโดย

ราคาเฉลีย่ตอ่หุ้นของหุ้นสามญัที่จะออกใหมเ่พื่อรองรับสทิธิดงักลา่ว ต ่ากวา่

ร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” 

4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทัง้หมดหรือบางสว่น เป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ของบริษัท 

5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจ านวนเกินกว่าจ านวนร้อยละ 80 ของ

ก าไรสทุธิหลงัภาษีและหกัส ารองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะของ

บริษัท ส าหรับการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหวา่งอายขุอง

ใบส าคญัแสดงสทิธิ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบัที่ก าหนดไว้ตามข้อ 1 – 5 ข้างต้น ที่ท า

ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปจากเดิม 

หมายเหต ุ: การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต ่ากว่ามูล

คา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้นได้ (Par Value) 

อื่นๆ  : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท และ/หรือ

บคุคลที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจในการ 

1. ก าหนดและเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ อัน

จ าเป็นและสมควร ที่เก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธินี  ้ เช่น 

รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ  

2. ลงนามในเอกสารค าขออนญุาตต่างๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นที่เก่ียวข้องกบั

การออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการยื่นขออนญุาตและ

หลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออก

ใบส าคัญแสดงสิทธิและการน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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3. ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรเก่ียวเนื่องกับการออกใบส าคัญ

แสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น พิจารณาแต่งตัง้ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัท เป็นต้น 

 



(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 

ข้าพเจ้า บริษัท โฮม พอตเทอร่ีจ ากดั (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 

2562 ระหวา่งเวลา 13.00 น.ถึง 16.45 น.  เก่ียวกบัการเพิ่มทนุและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก 130 ล้านบาท เป็น 165.75 ล้านบาท โดยออกหุ้น

สามญั จ านวน 143,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.25  บาท รวม 35.75 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

 

มูลค่าที่ตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(ล้านบาท) 

  แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ใน หุ้นสามญั 143,000,000 0.25 35.75 

          การใช้เงินทนุ หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 

  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั --- --- --- 

         (General Mandate) หุ้นบริุมสทิธิ --- --- --- 

กรณีการเพิ่มทนุแบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปทกุข้อ ยกเว้นข้อ 2.2 

กรณีการเพิ่มทนุแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมลูในล าดบัถดัไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 32,500,000 16 หุ้นเดิม : 

1 หุ้นปันผล 

--- --- เพื่อรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล 

ประชาชน --- --- --- --- --- 

บคุคลใด ๆ  (ระบ)ุ............ --- --- --- --- --- 

เพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 

(HPT-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น

110,500,000 5 หุ้นเดิม : 1 

หนว่ย

ใบส าคญั

แสดงสทิธิฯ  

ราคาใช้สทิธิ 

0.50 บาท

ตอ่หุ้น 

ดรูายละเอียด

ระยะเวลาการใช้สทิธิ

(หมายเหตทุ้าย

ตาราง) 

เพื่อรองรับการ

ใช้สทิธิของ

ใบส าคญัแสดง

สทิธิฯ (HPT-
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

เดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือ

หุ้น 

W1)  

 

โปรดด ูรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่  1 (HPT-

W1) ตามเอกสารแนบ 1 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น  

       ให้ปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน 

 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น/วิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 บริษัทก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องปีปหลวง 

เจเจพาร์ค เลขที่ 43/37 ถนนทา่คราวน้อย อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นตัง้แตว่นัที่

................................. จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562  (Record Date) ในวนัที ่

13 มีนาคม 2562  

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี) 

 บริษัทจะท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนอีกจ านวน 35.75 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ และจะจดทะเบียนช าระเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ เมื่อมีการช าระทุนเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

1. เพิม่ทนุเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น      

2. เพิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HPT-W1) โดย

บริษัทจะน าเงินทนุดงักลา่วไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
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6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งและเงินทนุหมนุเวียนให้กับบริษัท รวมทัง้ช่วยให้บริษัทมีฐานเงินทนุที่แข็งแกร่งขึน้ เพื่อสร้าง

ความพร้อมส าหรับการลงทนุในโครงการในอนาคต อนัจะน ามาซึ่งประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับรายได้ที่ เพิ่มขึน้ และคาด

วา่จะสง่ผลให้อตัราการท าก าไรของบริษัทเพิ่มสงูขึน้ 

 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิที่

เหลอืหลงัจากหกัเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภท ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ

จ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อยา่งมีนยัส าคญั 

7.2 ผู้ได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HPT-W1) จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการ

ด าเนินงาน เร่ิมตัง้แตม่ีการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (HPT-

W1)  และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้ว ตอ่กระทรวงพาณิชย์เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

7.3 อื่น ๆ - ไมม่ี –  

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น

เพิ่มทุน 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นปันผล ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2562 และก าหนดวนัจ่ายหุ้นปันผล 

ในวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 

2562 และก าหนดวนัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 6 มิถนุายน 2562 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 26 กมุภาพนัธ์ 2562 
2 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 13 มีนาคม 2562 
3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  27 เมษายน 2562 
4 ก าหนดวนั Record Date เพือ่สิทธิในการรับหุ้นปันผล 10 พฤษภาคม 2562 
5 ก าหนดวนัจ่ายหุ้นปันผล 24 พฤษภาคม 2562 
6 ก าหนดวนั Record Date เพื่อสิทธิในการรับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั

เพิ่มทนุของบริษัทครัง้ที่1 (HPT-W1) 
31 พฤษภาคม 2562 

7 ก าหนดวนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่1 (HPT-W1) 
และจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ 

6 มิถนุายน 2562 
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