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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน) 

วันที ่17 กุมภาพันธ ์2565 

ข้าพเจ้า บริษัท ดูโฮม จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565  

เมื่อวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ ์2565 ท่ีเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้ 

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาํนวน 484,603,105 บาท จากทุน 

จดทะเบียนเดิมจาํนวน 2,423,015,522 บาท เป็นทุนจดทะเบียนหลงัเพ่ิมทุนจาํนวน 2,907,618,627 42บาท โดยเป็นการออกหุน้

สามญัเพ่ิมทนุจาํนวน42 484,603,105 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท42 ดงันี ้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จาํนวนหุน้เพิ่มทุน 
มูลค่าทีต่ราไว ้

(บาทต่อหุน้) 

มูลค่าเพิ่มทนุ 

(บาท) 

   แบบกาํหนดวตัถปุระสงค์

ในการใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 484,603,105 1 484,603,105 

   

   แบบมอบอํานาจทั่ วไป 

(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

2.1 แบบกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินทนุ 

(1)  รายละเอียดการจดัสรร 

จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

(1) ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ  

เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

 

ไม่เกิน 

484,434,005 หุน้ 

 

5 หุน้เดิม  

ต่อ 1 หุน้ใหม่ 

 

- 

 
- 

 

โปรดดู

หมายเหต ุ1. 

 

 

(F 53-4) ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3. 
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จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จอง

ซือ้ และชําระ

เงนิค่าหุ้น 

หมายเหต ุ

(2) เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

ของใบสาํคัญแสดงสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ท่ี

จัดสรรให้แก่พนักงานของ

บริ ษั ทฯ  ครั้ ง ท่ี  1 ชุ ด ท่ี  2 

(ESOP-W2) 

ไม่เกิน  

30,000 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วย มีสิทธิซือ้

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม ่

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้

สามญัได ้1.200 หุน้ 

ราคาการใชสิ้ทธิเดมิ 

22.000 บาทต่อหุน้ 

 

 

 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม่ 

18.333 บาทต่อหุน้ 

- โปรดดู

หมายเหต ุ2. 

(3) เ พ่ือรองรับการปรับใช้

สิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ 

ท่ีจัดสรรใหแ้ก่พนักงานของ

บริษัทฯ  ครั้ง ท่ี  1 ชุด ท่ี  3 

(ESOP-W3) 

ไม่เกิน  

139,100 หุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิเดิม 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วย มีสิทธิซือ้

หุน้สามญัได ้1 หุน้ 

 

อตัราการใชสิ้ทธิใหม ่

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้

สามญัได ้1.200 หุน้ 

 

ราคาการใชสิ้ทธิเดิม 

7.910 บาทต่อหุน้ 

 

 

 

ราคาการใชสิ้ทธิใหม ่

6.592 บาทต่อหุน้ 

- โปรดดู

หมายเหต ุ2. 

หมายเหต:ุ  

1. กาํหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 7 มีนาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2565  

2. การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ (ESOP-W2) และ (ESOP-W3) ยงัคงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของ

การใชสิ้ทธิท่ีระบุใน “ขอ้กาํหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบสาํคญัสิทธิและผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัท่ี

ออกและเสนอขายใหแ้ก่พนกังานของบรษิัท ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 1 ชดุท่ี 2 (ESOP-W2) และชดุท่ี 3 (ESOP-W3)” 

(2) การดาํเนินการของบรษิัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุน้ 

ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 

0.2000000000 บาทต่อหุน้สาํหรบัเศษหุน้ดงักล่าว  
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3. การกาํหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

กาํหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.  

ณ หอ้ง แกรนด ์บอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์กรุงเทพฯ เลขท่ี 99/1 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 

10400 โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ประจาํปี 2565 (Record Date)  

ในวนัท่ี 7 มีนาคม 2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไขการขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะดําเนินการจดทะเบียนลดทุน เพ่ิมทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมตัิ และบริษัทฯ  

จะดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วัน  

นบัแตว่นัท่ีมีการจดัสรรหุน้ปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ หรือเมื่อมกีารใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิเพ่ือซือ้หุน้

สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ 

4.2 บรษิัทฯ จะดาํเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหร้บัหุน้เพ่ิมทนุของบรษิัทฯ ท่ีจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม

ของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังานของ

บรษิัท ครัง้ท่ี 1 ชดุท่ี 2 (ESOP-W2) และ ชดุท่ี 3 (ESOP-W3) เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  

5.1 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 484,434,005 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล เพ่ือเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

5.2 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 30,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ

รองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ 

ครัง้ท่ี 1 ชุดท่ี 2 (ESOP-W2) เพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ย

ไปกว่าเดิม 

5.3 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 139,100 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือ

รองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบริษัทฯ ท่ีจดัสรรใหแ้ก่พนกังานของบรษิัทฯ 

ครัง้ท่ี 1 ชุดท่ี 3 (ESOP-W3) เพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ย

ไปกว่าเดิม 
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6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

6.1. ประโยชนท่ี์บรษิัทฯ จะพึงไดร้บัจากการเพ่ิมทนุเพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล 

เพ่ือเป็นการตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เพ่ิมสภาพคล่องในหุน้ของบริษัทฯ และทาํใหส้ภาพคล่อง

ของเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ ท่ีดีขึน้ 

6.3 ประโยชนท่ี์บริษัทฯ จะพึงไดร้บัจากการเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการปรบัสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่

พนกังานของบรษิัทฯ  

เพ่ือเป็นการรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่ใหด้อ้ยไปกว่าเดิม 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 จากกาํไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงั

จากการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัการสรรทุนสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย

และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว ขึน้อยู่กับผลการดาํเนินงาน สภาพคล่องทางการเงิน 

กระแสเงินสด ฐานะทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควร และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

8. รายละเอียดอื่นใดทีจ่าํเป็นสาํหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

-ไม่ม-ี 

9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1.  วนัประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 1/2565 17 กมุภาพนัธ ์2565 

2.  วันกําหนดรายชื่ อผู้ ถือหุ้นท่ีมี สิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 และมีสิทธิไดร้บัปันผลในรูปแบบของหุน้

ปันผลและเงินสด (Record Date)  

7 มีนาคม 2565 

3.  วนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 21 เมษายน 2565 

4.  วันจดทะเบียนลดทุนและเพ่ิมทุน และการแกไ้ขหนังสือบริคณห์

สนธิกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้มีมติใหเ้พ่ิมทนุ 

5.  วนักาํหนดจา่ยเงินปันผลและหุน้ปันผล 18 พฤษภาคม 2565 
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ลาํดับ การดาํเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

6.  จดทะเบียนเพ่ิมทนุชาํระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั  

นบัแต่วนัท่ีออกหุน้ปันผล 

7.  นาํหุน้เพ่ิมทนุของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะแจง้ใหท้ราบในภายหลงั 

 

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

 ลายมือชื่อ.................................. กรรมการผูม้อีาํนาจลงนาม 

                (นายอดิศกัดิ์ ตัง้มิตรประชา) 

                                 

 

                         ลายมือชื่อ......................................กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

                              (นางสลิลทิพ เรืองสทุธิภาพ) 


