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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่3 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) 
วันที ่17 กุมภาพันธ ์2564 

ขา้พเจา้ บริษัท ดูโฮม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 17.30 น. ถึง 20.45 น. เก่ียวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงัต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,078,167,016 บาท  
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,165,517,966 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 3,243,684,982 บาท โดยเป็นการออกหุน้สามัญเพิ่ม
ทนุจ านวน 1,078,167,016 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม (บาท) 

   แบบก าหนดวตัถปุระสงค์
ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 211,959,831 1 211,959,831 

   

   แบบมอบอ านาจทั่ วไป 
(General Mandate) 

หุน้สามญั 866,207,185 1 866,207,185 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

(1)  รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(1) ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ เพื่อ

รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 

ไม่เกิน 
180,459,831 หุน้ 

12 หุน้เดิม ต่อ 1 
หุน้ใหม่ 

- - - 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น  

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง
ซือ้ และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

(2) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ

บรษิัทฯ ชดุที่ 1 (ESOP-W1)  

 ไม่เกิน 15,000,000 
หุน้ 

อัตราการใช้สิทธิ  
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซือ้หุน้สามัญ
ได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ  

ราคาปิดของหุน้
ของบรษิัทฯ ที่ท  า
การซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย
โดยเฉล่ียในช่วง 
15 วนัท าการ

ติดต่อกนัก่อนวนั
ประชมุผูถื้อหุน้ 
(ไม่มีส่วนลด) 

- โปรดดู 

หมายเหต ุ1 

(3) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ

บรษิัทฯ ชดุที่ 2 (ESOP-W2) 

 ไม่เกิน 15,000,000 
หุน้ 

อัตราการใช้สิทธิ  
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซือ้หุน้สามัญ
ได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 
22  บาทต่อหุน้ 

- โปรดดู 

หมายเหต ุ1 

(4) เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ

หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ที่จัดสรรให้แก่พนักงานของ

บรษิัทฯ ชดุที่ 3 (ESOP-W3) 

 ไม่เกิน 1,500,000 
หุน้ 

อัตราการใช้สิทธิ  
ใบส าคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย มี
สิทธิซือ้หุน้สามัญ
ได ้1 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 
7.91  บาทต่อหุน้ 

- โปรดดู 
หมายเหตุ 1 

หมายเหตุ: 

1. รายละเอียดการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ที่จดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 1 2 และ 3 

ทัง้นี ้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการพิจารณาก าหนดรายชื่อพนักงานผู้มีสิทธิได้รบัใบส าคัญแสดงสิทธิและจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่พนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะไดร้บั การก าหนด แกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอ่ืนที่จ  าเป็นรวมถึงการ
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ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่พนักงานของบริษัทในครัง้นี ้ภายใตข้อบเขต
อ านาจตามที่กฎหมายหรือหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้งก าหนด โดยจะไม่มีพนักงานรายใดไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวน
ใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด และบริษัทจะด าเนินการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้สร็จภายใน 1 ปีนับแต่วนัที่ไดร้บัมติอนุมตัิจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้
ของบริษัทฯ  

(2) การด าเนินการของบรษิัทฯ กรณีที่มีเศษของหุน้ 

ในกรณีที่มี เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 
0.0833333333 บาทต่อหุน้ส าหรบัเศษหุน้ดงักล่าว  

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

* ทุนช าระแลว้ ณ วนัที่ 17 กุมภาพนัธ ์2564 ซึ่งเป็นวนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหมี้การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
เท่ากบั 2,165,517,966 บาท  

หมายเหตุ: 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเม่ือวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนไม่เกิน 
866,207,185 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ในการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้

(1) จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวทัง้จ านวน หรือหลายคราว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ  จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เสนอขายตอ้งไม่เกิน
กว่ารอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ของบริษัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

(2) ก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน
ดงักล่าว 

(3) เจรจา ตกลง เขา้ท าและลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว รวมถึงการแก้ไข
สญัญาและเอกสารดงักล่าว ตลอดจนพิจารณาแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษากฎหมาย ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรือ ผูใ้หบ้ริการอ่ืน
ใด (หากจ าเป็น) 

จัดสรรให้แก่ ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว* หมายเหตุ 

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน 

(Right Offering) 

หุน้สามญั ไม่เกิน 
649,655,389 

ไม่เกินรอ้ยละ 30 โปรดดู 
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

บคุคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) 

หุน้สามญั ไม่เกิน 
216,551,796 

ไม่เกินรอ้ยละ 10 โปรดดู 
หมายเหตุ
ดา้นล่าง 
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(4) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนัต่าง ๆ หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 
ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงาน ใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการ
น าหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ  

(5) ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวตามสมควร 

ในกรณีการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากัด โดยเสนอขายใหผู้ล้งทุน
สถาบนั และ/หรือ ผูล้งทนุเฉพาะเจาะจงซึ่งกรณีที่ไม่ใช่ผูล้งทุนสถาบนัตอ้งมีจ านวนไม่เกิน 50 รายในรอบระยะเวลา 12 เดือนโดยผูล้งทนุจะตอ้งไม่เป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจ ากัดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 (รวมทั้งที่ไดมี้การแก้ไข
เพิ่มเติม) เรื่อง การอนญุาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากัด ซึ่งอาจเป็น   

(ก) “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัท ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 
15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพื่อจัดสรรหุน้
เพิ่มทุนในแต่ละครัง้ โดยราคาที่น  ามาถัวเฉลี่ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุน้นัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นว่ามีเหตุอนัควร เม่ือพิจารณาถึงประโยชนท์ี่ดีที่สุดของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้แต่ตอ้งไม่
เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค  านวณไดข้า้งตน้ โดยในการก าหนดส่วนลดดงักล่าวคณะกรรมการบริษัทตอ้งพิจารณาสภาวะตลาด ณ 
ขณะนัน้และผลประโยชนท์ี่ดีที่สดุของบริษัทฯ หรือ  

(ข) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านการะบวนการที่เปิดใหน้ักลงทุนสถาบนัแสดงความประสงคท์ี่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดบัระคาที่ตอ้งการ 
(book building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรพัย ์หรือ 

(ค) ราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ใหค้วามเห็นชอบ 

3. การก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ของบริษัทฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งสุขุมวิท  
แกรนด ์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดบับลิว แมริออท เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 (Record Date)  
ในวนัที่ 4 มีนาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะด าเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิ และบริษัทฯ  
จะด าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วัน  
นบัแต่ (ก) วนัที่มีการจดัสรรหุน้ปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ข) วนัที่ไดร้บัช าระเงินค่าหุน้ครบถว้น กรณีมีการ
การเสนอขายหุน้ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หรือ (ค) เมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพื่อซือ้หุน้สามญั 
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4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้เพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ (1) จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษิัทฯ เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล (2) ที่จดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และ/หรือ ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตาม
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และ (3) ที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(ESOP-W1) (ESOP-W2) และ (ESOP-W3) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  

5.1 บรษิัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 180,459,831 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

5.2 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกินกว่า 
รอ้ยละ 30 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) หรือ จ านวนไม่เกิน 649,655,389 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีแหล่ง
เงินทุนส าหรบัรองรบัแผนการลงทุนและการขยายกิจการในอนาคตไดท้ันกาล และ/หรือ เพื่อใหบ้ริษัทฯ มีความ
คล่องตวัในการใชเ้งินทุนหมนุเวียนในกิจการไดท้นัต่อความตอ้งการและในสภาวะการณท์ี่เหมาะสม และ/หรือ เพื่อ
ใชใ้นการช าระหนี ้

5.3 บริษัทฯ ออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่พนกังานของบริษัทฯ รวม
เป็นจ านวน 31,500,000 หน่วย เพื่อใหพ้นกังานของบริษัทฯ มีความตัง้ใจในการท างานและเพื่อสรา้งแรงจูงใจให้
พนกังานของบริษัทฯ ท างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว รวมทัง้ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมใน
ความเป็นเจา้ของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแก่
บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในอนาคต 

 
6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1.  ประโยชนท์ี่บรษิัทฯ จะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

เพื่อเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพิ่มสภาพคล่องในหุน้ของบริษัทฯ และท าใหส้ภาพคล่องของ
เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ ที่ดีขึน้ 

6.2 ประโยชนท์ี่บรษิัทฯ จะพึงไดร้บัจากการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

 เพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการจดัหาแหล่งเงินทุนและสรา้งสภาพคล่องของธุรกิจ เพื่อรองรบัโอกาสการเติบโตใน
อนาคตไดอ้ย่างทนักาล 

6.3 ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงไดร้ับจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่
พนกังานของบรษิัทฯ 
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การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ มีวัตถุประสงคเ์พื่อให้
พนักงานของบริษัทฯ มีความตัง้ใจในการท างานและเพื่อสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ ท างานกับ
บรษิัทฯ ต่อไปในระยะยาว รวมทัง้ส่งเสรมิใหพ้นกังานของบรษิัทฯ มีส่วนรว่มในความเป็นเจา้ของบรษิัทฯ อนัจะ
เป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ในอนาคต 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 จากก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงั
จากการหกัภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและการจดัการสรรทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมาย
และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน 
กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน  

8.1.1 ดา้นการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) 

การค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้โดยใช้สูตรการ
ค านวณ ดงันี ้

การลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอ
ขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

ทัง้นี ้ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษัทฯ ซึ่ง
ท าการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเวลา 15 วันท าการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบรษิัทเมื่อวนัที่ 17 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งเท่ากบั 17.46 บาทต่อหุน้ 
โดยบรษิัทฯ แบ่งผลกระทบในส่วนการลดลงของราคาหุน้ (Price Dilution) เป็น 2 กรณีดงันี ้

กรณีที ่1 การเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล  

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = ((จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ * ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย) + 
(จ านวนหุน้ที่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล * ราคาเสนอขาย)) 
/ (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่รองรบัการจ่ายหุน้
ปันผล) 
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= (2,165,517,966 * 17.46) + (180,459,831 * 0.00) / 
(2,165,517,966 + 180,459,831) 

= 16.12 บาทต่อหุน้ 

Price Dilution = (17.46 – 16.12) / 17.46 

 = รอ้ยละ 7.7 

กรณีที ่2  การเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้ับพนกังานของบริษัทฯ ภายใต้
สมมติฐานว่าพนกังานของบรษิัทฯ ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน 

ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย = ((จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ * ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย) 
+ (จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W1 * ราคาใช้
สิทธิ ESOP-W1) + (จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ 
ESOP-W2 * ราคาใชสิ้ทธิ ESOP-W2) + (จ านวนหุน้ที่
รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W3 * ราคาใชสิ้ทธิ ESOP-W3)) 
/ (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ 
ESOP-W1 + จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W2 
+ จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W3) 

= (2,165,517,966 * 17.46) + (15,000,000 * 17.46) + 
(15,000,000 * 22.00) + (1,500,000 * 7.91) / 
(2,165,517,966 + 15,000,000 + 15,000,000 + 
1,500,000) 

= 17.48 บาทต่อหุน้ 

Price Dilution = (17.46 – 17.48) / 17.46 

 = รอ้ยละ -0.1 

หมายเหตุ - เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิของ ESOP-W1 เท่ากับราคาปิดของหุน้ของบรษิัทฯ ที่ท  า
การซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยโดยเฉล่ียในช่วง 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อน
วนัประชมุผูถื้อหุน้ (ไม่มีส่วนลด) บรษิัทฯ จึงค านวณ price dilution ส าหรบั ESOP-W1 โดย
ใชร้าคาตลาดก่อนการเสนอขาย ดงันัน้ price dilution ส าหรบั ESOP-W1 จึงอาจแตกต่างไป
จากที่ระบขุา้งตน้ 
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8.1.2 ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) 
การค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณไดโ้ดยใช้สูตรการ
ค านวณ ดงันี ้
การลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) = จ านวนหุน้ที่เสนอขาย / (จ านวนหุน้จดทะเบียน

ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย) 
 โดยบรษิัทฯ แบ่งผลกระทบในส่วนการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) เป็น 2 กรณีดงันี ้
 
 กรณีที ่1  การเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 Control Dilution = ไม่มีผลกระทบ 

 = รอ้ยละ 0.0 

 กรณีที ่2  การเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้ับพนกังานของบริษัทฯ ภายใต้
สมมติฐานว่าพนกังานของบรษิัทฯ ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน 

 Control Dilution = (จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W1 + จ านวนหุน้ที่รองรบัการ
ใช้สิทธิ ESOP-W2 + จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ ESOP-W3) / 
(จ านวนหุน้ช าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W1 + 
จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W2 + จ านวนหุน้ที่รองรับการ
ใชสิ้ทธิ ESOP-W3) 

 = (15,000,000 + 15,000,000 + 1,500,000) / (2,165,517,966 + 
15,000,000 + 15,000,000 + 1,500,000) 

 = รอ้ยละ 1.4 

8.1.3 ดา้นการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
 การค านวณการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) สามารถค านวณได้

โดยใชส้ตูรการค านวณ ดงันี ้
 การลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) = (EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลงั

การเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอ
ขาย 

 โดยบริษัทฯ แบ่งผลกระทบในส่วนการลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earnings per Share Dilution) 
เป็น 2 กรณีดงันี ้
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EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไรสทุธิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 / จ านวนหุน้ช าระแลว้ 

= 726,680,225 / 2,165,517,966 

= 0.34 บาทต่อหุน้ 

 กรณีที ่1 การเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

EPS หลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + 
จ านวนหุน้ที่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผล) 

= 726,680,225 / (2,165,517,966 + 180,459,831) 

= 0.31 บาทต่อหุน้ 

Earnings per Share Dilution = (0.34 - 0.31) / 0.34 

 = รอ้ยละ 7.7 

 กรณีที ่2  การเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้ับพนกังานของบริษัทฯ ภายใต้
สมมติฐานว่าพนกังานของบรษิัทฯ ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้จ านวน 

EPS หลงัการเสนอขาย = ก าไรสทุธิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 / (จ านวนหุน้ช าระแลว้ + 
จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W1 + จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ 
ESOP-W2 + จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชสิ้ทธิ ESOP-W3) 

= 726,680,225 / (2,165,517,966 + 15,000,000 + 15,000,000 + 
1,500,000) 

= 0.33 บาทต่อหุน้ 

Earnings per Share Dilution = (0.34 - 0.33) / 0.34 

 = รอ้ยละ 1.4 

ทัง้นี ้กรณีการเพิ่มทนุแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) นัน้ บรษิัทฯ จะเปิดเผยขอ้มลูผลกระทบที่อาจ
เกิดขึน้จากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ
ดงักล่าว 
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9. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท 

9.1 เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลในครัง้นี ้เป็นการให้ผลตอบแทน 
ต่อผูถื้อหุน้ และจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องในหุน้ของบริษัทฯ อีกทัง้ท าใหส้ภาพคล่องของเงินทุนหมนุเวียนของบริษัทฯ ดีขึน้ 
ส่วนการเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อซือ้หุน้แก่พนกังานนัน้ เป็นการส่งเสริมใหพ้นกังานของ
บริษัทฯ มีความตัง้ใจในการท างานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว รวมทั้งส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมใน
ความเป็นเจา้ของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่บริษัทฯ 
และผูถื้อหุน้ในอนาคต รวมทัง้การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไปจะช่วยใหบ้ริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนและมีสภาพคล่องทาง
การเงินดีขึน้ เพื่อใหบ้รษิัทฯ มีความพรอ้มส าหรบัการด าเนินการตามแผนการลงทนุของบรษิัทฯ ในอนาคตไดอ้ย่างทนักาล 

9.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ 

บรษิัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุดงักล่าวไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 5 ขา้งตน้ 

9.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ และแผนการใชเ้งินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุน 

การเพิ่มทนุ และแผนการใชเ้งินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล สอดคลอ้งและเพียงพอต่อแผนการขยายธุรกิจ
ของบรษิัทฯ 

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
อนัเนื่องจากการเพิ่มทนุและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งินหรือโครงการ 

บรษิัทฯ จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทนุไปใชเ้พื่อเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของฐานะทางการเงิน และเพื่อรองรบัการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะช่วยใหบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่าง
มั่นคงและยั่งยืน ทัง้นี ้การเพิ่มทนุดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 

10. ค ารับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ หากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้สามารถเรียกรอ้ง
ค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสยัดงักล่าวแทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 และมาตราที่เก่ียวขอ้งภายใตพ้ระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิหนา้ที่นัน้ เป็นเหตใุหก้รรมการหรือ
บุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั้นแทน
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บริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแก้ไข
เพิ่มเติม) 

11. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน / เดือน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2564 17 กมุภาพนัธ ์2564 

2.  วันก าหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 และมีสิทธิไดร้บัปันผลในรูปแบบของหุน้
ปันผลและเงินสด (Record Date)  

4 มีนาคม 2564 

3.  วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  8 เมษายน 2564 

4.  วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์
สนธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที่ที่ประชุม 
ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้พิ่มทนุ 

5.  วนัก าหนดจ่ายเงินปันผลและหุน้ปันผล 5 พฤษภาคม 2564 

6.  จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วนั  
นบัแต่วนัที่ออกหุน้ปันผล 

7.  น าหุน้เพิ่มทนุของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

 

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 

 ลายมือชื่อ.................................. กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
                (นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา) 

                                 
 

                         ลายมือชื่อ......................................กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม 
                               (นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ) 

 
  


