
 
27 เมษายน 2562 

 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

 บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ซึง่ประชมุ 

เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ดงันี ้ 

1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2561 

 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

 

2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 

 

3. อนมุตัิงบการเงินประจําปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ผา่นตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอนญุาต

และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 โดยท่ีประชมุมมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

 

4. อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2561 เป็นดงันี ้

• จัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกําไรสทุธิประจําปี 

2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ตามท่ีกฎหมายกําหนด สง่ผลให้บริษัทมีกําไรสะสมจดัสรรเป็นทนุสาํรอง

ตามกฎหมายจํานวน 4,720,000 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.63 ของทนุจดทะเบียน 

• จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015625 บาทตอ่หุ้น สาํหรับหุ้นสามญัจํานวน 520,000,000 หุ้น 

ในอตัรา 16 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษของหุ้นให้ปัดทิง้) โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนรวมไม่

เกิน 32,500,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 8,125,000 บาท หรือคิด



 
เป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.40 ของกําไรสทุธิปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ) หลงัหกัทนุ

สาํรองตามกฎหมาย 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลงัการจดัสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน

การจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015625 บาทตอ่หุ้น 

 การจ่ายปันผลดงักลา่วจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ผู้ ถือ

หุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาไม่ถกูหกัภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ โดยกําหนดรายช่ือ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 24 

พฤษภาคม 2562  

โดยท่ีประชมุมมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

 

5. อนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2562 จํานวน 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึง่ คือ 1) นายเทพกลุ พลูลาภ 2) นางธีลาพร คงฉิม 3) นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ 

โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั

รวมคะแนนท่ีงดออกเสยีง) โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

5.1 นายเทพกลุ พลูลาภ 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

 5.2 นางธีลาพร คงฉิม 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

5.3 นางสาวนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ 

เห็นด้วย 364,050,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 39,480,000 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 



 
6. อนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ตาํแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม )บาท/(  คน / ครัง้ 

ปี 2562 ปี 2561 

1. คณะกรรมการบริษัท 

-  ประธานกรรมการบริษัท 

-  กรรมการบริษัท  

 

13,000 

12,000 

 

13,000 

12,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 

-  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 

13,000 

12,000 

 

13,000 

12,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

- กรรมการรสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

 

8,000  

 

6,000 

 

 

ไมม่ี 

 

ไมม่ี 

4. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 

 

8,000 

6,000 

 

 

ไมม่ี 

ไมม่ี 
5. สทิธิประโยชน์อ่ืนใด 

- ผลตอบแทนรายปี (โบนสั) 

ปีละ 50,000 บาทตอ่คน 

ในปีท่ีบริษัทมอีตัรากําไร

สทุธิเกิน 10 % ขึน้ไป 

ปีละ 50,000 บาทตอ่คน 

ในปีท่ีบริษัทมีอตัรากําไร

สทุธิเกิน 10% ขึน้ไป 

ทัง้นี ้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็นจํานวนรวมไมเ่กิน 2,000,000 บาท (เทา่กบัปีท่ีผา่นมา) 

โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

 

7. อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้เป็นผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 

1) นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 218 และ/หรือ  

2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4334 และ/หรือ 

3) นางพรทิพย์  เลศิทนงศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7633 และ/หรือ 

4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 9211 

โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นเงิน 930,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชี

ประจําปี 2562 ของบริษัทยอ่ยจํานวน 190,000 บาท 



 
โดยท่ีประชมุมมีติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

 

8. อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท โฮม พอตเทอร่ี จํากัด 

(มหาชน) ครัง้ท่ี  1 (HPT-W1) จํานวนไม่เกิน 110,500,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(Right Offering) (ผู้ ถือหุ้นเดิมให้รวมจํานวนหุ้นสามญัออกใหม่จํานวน 32,500,000 หุ้น ท่ีเกิดจากการจ่าย

หุ้นปันผลในครัง้นี)้ ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมี 

เศษให้ปัดทิง้ โดยมีอตัราการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น และด้วยราคาใช้สิทธิ

ซือ้หุ้นสามญัท่ี 0.50 บาทต่อหุ้น และมีอายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิเท่ากับ 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิ โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ (Record Date) ในวนัท่ี 31 

พฤษภาคม 2562  

 นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หนือบคุคลท่ีได้รับ

มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอํานาจในการ 

1. กําหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ อันจําเป็นและสมควร  

ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธินี ้เช่น รายละเอียดการเสนอขาย ฯลฯ 

2. ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคัญ

แสดงสทิธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นขออนญุาตและหลกัฐานดงักลา่วต่อหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเข้า 

จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

3. ดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้เช่น 

พิจารณาแต่งตัง้ บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์

ของบริษัท เป็นต้น 

 โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

9. อนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 35,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130,000,000 

บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 165,750,000 บาท แบ่งออกเป็น 663,000,000 หุ้น โดยออกหุ้นสามญัใหม่



 
จํานวน 143,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทและแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ดงันี ้

  ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 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     (-) 

โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 

 

10. อนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไม่เกิน 143,000,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.25 บาท  

เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ HPT-W1 และรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ดงันี ้ 

 1) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 110,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ   

         HPT-W1  

 2) จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนไมเ่กิน 32,500,000 หุ้น เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล 

โดยท่ีประชุมมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

 

เห็นด้วย 403,530,229 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ  - 

บตัรเสยี 0 เสยีง ไมนํ่ามาคํานวณ 
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