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                     เอกสารแนบ 4 
(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน)  

วันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2562 
 

ข้าพเจ้าบริษัท ร่มโพธ์ิ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2562 ระหวา่งเวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. เก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน / จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้
 

1. การเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้ลดทนุจดทะเบยีนจ านวน 480.50 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิ 220,000,000 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนใหม ่219,999,519.50 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 0.50 บาท) เนื่องจากบริษัทฯมีเศษหุ้นคงเหลอืจากการจา่ยหุ้นปัน 
ผลจ านวน 961 หุ้นและบริษัทฯได้ท าการจา่ยปันผลส าหรับกรณีดงักลา่วเป็นเงินสดแล้ว     และ 
 
ทีป่ระชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 219,999,519.50 บาท เป็น 329,999,279.50 บาท 
โดยออกหุ้นสามญั จ านวน 219,999,520 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 109,999,760 บาท เพื่อรองรับการจา่ยหุ้น 
ปันผล โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะ  ดงันี ้
       การเพิ่มทุน   ประเภทหุ้น     จ านวนหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 

   (บาทต่อหุ้น) 
     รวม 
    (บาท) 

แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ 
ในการใช้เงินทนุ 

   หุ้นสามญั       219,999,520          0.50   109,999,760 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ที่ประชมุคณะกรรมการได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญั จ านวน 219,999,520 หุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 
109,999,760 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
2.1 รายละเอียดการจดัสรร  
 
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

ต่อหุ้น (บาท) 
วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า

หุ้น 

หมายเหตุ 

ผู้ ถือหุ้นเดิม 219,999,520 2 หุ้นเดิม : 1
หุ้นปันผล 

- - เพื่อรองรับการ
จ่ายหุ้นปันผล 

 
ในกรณีที่เป็นการจดัสรรหุ้นให้แกผู่้ ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับปันผล ในวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2562  
ทัง้นี ้การให้สทิธิดงักลา่วของบริษัทฯยงัไมม่ีความแนน่อน เนื่องจากต้องรออนมุตัจิากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
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2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีทีม่ีเศษของหุ้น 
       ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดที่มีเศษหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.25 บาทแทน 
 
2.3 จ านวนหุ้นคงเหลอืที่ยงัมิได้จดัสรร 
          - ไมม่ี – 
 
3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
        ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 29เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสวนหลวง 4 โรงแรม
โนโวเทล กรุงเทพ บางนา เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จดัสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต  
       บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทนุตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ี 
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นมีมตอินมุตักิารเพิม่ทนุดงักลา่ว  
       บริษัทฯจะขอจดทะเบียนเพิม่ทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อมกีารจดัสรรหุ้นปันผล 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และขออนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยให้รับหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่วเป็น 
หลกัทรัพย์จดทะเบยีนและเข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยตอ่ไป 
 
5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 
 
5.1  เพื่อจดัสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทนุแก่ผู้ ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการ
 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด 
5.2  เพื่อเป็นทนุหมนุเวียนในการเสริมสภาพคลอ่งของบริษัทฯให้ดขีึน้ 
 
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 
6.1  เพื่อเพิ่มสภาพคลอ่งในหุ้นของบริษัทฯ 
6.2  เพื่อรักษาสภาพคลอ่งของทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ 
 
7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
 
7.1 นโยบายเงินปันผล โดยบริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิภายหลงัหกัภาษีเงิน
ได้นิติบคุคล และเงินส ารองตา่งๆ ทกุประเภทตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ   อยา่งไรก็ตามการ
จ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ ขึน้อยูก่บัความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ 
บริษัทเห็นสมควร  
7.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรหุ้นปันผลจะมีสทิธิเดียวกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสทิธิได้รับเงินปันผล สทิธิในการเข้าร่วม
ประชมุผู้ ถือหุ้น และออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุเป็นต้น 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน  
         - ไมม่ี – 
 
9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
 
ล าดบั                                      ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. การประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2562 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
2. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น          22  มีนาคม  2562 

3. ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562          29  เมษายน  2562 

4. ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล   10  พฤษภาคม  2562 

5. ก าหนดจ่ายปันผล  24  พฤษภาคม  2562 

 
  

 


