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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 

 ข้าพเจ้า บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2565 เม่ือวันที่ 
18 กรกฎาคม 2565 (“ที่ประชุม”) ซึ่งเกี่ยวกับการเพ่ิมทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ดังต่อไปนี ้

1. การเพ่ิมทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 120,000,000 บาท เป็น 132,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 
12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 12,000,000 บาท โดยเป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามัญ 12,000,000 1.00 12,000,000 

 การใช้เงินทุน  

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุ้นสามัญ - - - 

 (General Mandate) 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วันและเวลาจองซื้อและ
ช าระเงินค่าหุ้น 

(1)   ผู้ถือหุ้นเดิม - - - - 

(2)   ประชาชน - - - - 

(3)   บุคคลในวงจ ากัด - - - - 
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จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วันและเวลาจองซื้อและ
ช าระเงินค่าหุ้น 

(4)   เพ่ือรองรับการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
(TNL-ESOP 2022) 

5,075,000 - 21.10 บาทต่อหุ้น ก าหนดภายหลังเม่ือได้รับ
การอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(5)   เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 
เพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
(TNL-ESOP W 2022) 

6,925,000 - ไม่คิดมูลค่า 
โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 
21.10 บาทต่อหุ้น 

ก าหนดภายหลังเม่ือได้รับ
การอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

หมายเหต ุ รายละเอียดโครงการปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร
มอบหมาย หรือประธานกรรมการบริหาร ให้เป็นผู้มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(ก) พิจารณาก าหนดรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 
(TNL-ESOP 2022) และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) รวมถึงการเปล่ียนแปลง
จ านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ได้รับการจัดสรร (โดยอาจพิจารณาก าหนดช่วงเวลาการจัดสรรและ 
จองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว) โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ผลงาน อายุงาน 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ โดยบริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) 
และ/หรือ ใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ให้เสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

(ข) พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไข วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-
ESOP 2022) และ/หรือ  ใบส าคัญแสดงสิทธิ  (TNL-ESOP W 2022) และรายละเอียดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP 
W 2022) (รวมเรียกว่า “โครงการ ESOP”) เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ เช่น วัน เวลา และ
วิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) และการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TNL-ESOP W 2022) วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธ ิ(TNL-ESOP W 2022) เป็นต้น 

(ค) เจรจา และตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ง) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง  ๆและหลักฐานที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนของบริษัท ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022)  และการ
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต
หรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 
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(จ) ด าเนินการอื่นใดท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ออก
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP 2022)  และการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ (TNL-ESOP W 2022) ตามความสมควร 

2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น 

- ไม่มี - 

2.3 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

- ไม่มี - 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัผูู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 
โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดย 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่......................... 
จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

4. การขออนุผาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขการขออนุผาต 

4.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพ่ิมทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง 
ทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระ
แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือน าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพ่ิม 

5.1 วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน 

(ก) เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
(TNL-ESOP 2022) 

(ข) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) 
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5.2 การใช้เงินทุนส่วนที่เพ่ิม 

บริษัทจะน าเงินที่ได้รับจากการเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ไปใช้ในการขยายการลงทุนตามแผนการลงทุนตามปกติของ
ธุรกิจหลักในปัจจุบัน และ/หรือ ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท รวมทั้งรองรับการลงทุนใน
ธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการ
ในระยะยาวได้ 

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

6.1 เพ่ือสร้างแรงจูงใจและตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจ เสียสละ และ
ทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการท างานให้กับบริษัทจนประสบความส าเร็จและสร้างผลตอบแทนที่
สม่ าเสมอให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

6.2 เพ่ือส่งเสริมแนวคิดความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการของบริษัท และเป็นแรงจูงใจให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานสร้างผลตอบแทนอย่างเต็มความสามารถให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้ง 

ยังเป็นการจูงใจในทุกภาคส่วนที่ส าคัญในการที่จะร่วมกันด าเนินการศึกษาถึงรายละเอียดเพ่ิมเติม  เพ่ือ

แสวงหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาแผนธุรกิจหลักของบริษัทเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่ 

6.3 เพ่ือดึงดูดและจูงใจผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถสูง (Talent) ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ

บริษัท ในการที่จะผลักดันและสร้างการเติบโตเพ่ิมเติมให้แก่บริษัทผ่านการแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนใน

ธุรกิจอื่นที่สามารถให้อัตราผลตอบแทนทางการลงทุนที่น่าพึงพอใจและสามารถสร้างการเติบโตให้กับกิจการ

ในระยะยาวได้ อันจะส่งเสริมการเติบโตและยังให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีท่ีสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต 

6.4 เพ่ือเป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือรายย่อย (Free Float) บางส่วน เพ่ือให้
กิจการมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์การด ารงสถานะบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. ประโยชน์ทีูู่้ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพ่ิมทุน /จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

7.1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตาม
โครงการ ESOP เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการดึงดูดและรักษาบุคลากรผู้มีความสามารถสูง ให้ท างานร่วมกับ
บริษัทในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ และเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ได้รับ
การจัดสรรให้สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว และ 

7.2 เพ่ือให้บุคลากรของบริษัทมีความตั้งใจท างาน และเพ่ือสร้างประโยขน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปใน
อนาคต 
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8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับูู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพ่ิมทุน / จัดสรรหุ้น
เพ่ิมทุน 

8.1 ูลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) 

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ที่อาจเกิดข้ึนทั้งจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-
ESOP 2022) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (TNL-ESOP W 2022) คิดเป็นร้อยละ 0.21 ซึ่งมีรายละเอียดการ
ค านวณตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

8.2 ูลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของูู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) 

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจ านวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธ ิ(TNL-ESOP W 2022) มาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งจ านวน 6,925,000 หน่วย โดยท่ีในปัจจุบัน
บริษัทมีหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมด จ านวน 120,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ร้อยละ 9.09 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

8.3 ูลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share Dilution) 

ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP 2022) ทั้งหมดจ านวน 5,075,000 หุ้น และผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (TNL-ESOP W 2022) ทั้งจ านวน 6,925,000 หน่วย โดยท่ีในปัจจุบัน
บริษัทมีหุ้นที่ออกและช าระแล้วทั้งหมด จ านวน 120,000,000 หุ้น และมีก าไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลังนับถึง
ไตรมาสที่ 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 จ านวน  65.22  ล้านบาท จะมีผลกระทบต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(Earnings per share Dilution) ร้อยละ 9.09 ซึ่งมีรายละเอียดการค านวณตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทุน/จัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

ล าดับ ข้ันตอนการด าเนินการ วัน/เดือน/ป ี

1 ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 /2565 18 กรกฎาคม 2565 

2 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
คร้ังที่ 1/2565 (Record date) 

1 สิงหาคม 2565 

3 ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 ให้กับ
ผู้ถือหุ้น 

8 สิงหาคม 2565 

4 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2565 23 สิงหาคม 2565 

5 จดทะเบียนมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแตวั่นที่ 
ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 
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 บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

             

ขอแสดงความนับถือ 

 

(นางสาวดุษฎี  สุนทรธ ารง) 
ประธานกรรมการบริหาร 

  

 

 

 

 


