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เอกสารแนบ 1 
(F53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทุน 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันที ่27 กันยายน 2564 
 

บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 ซึ่งประชมุ
เม่ือวนัที่ 27 กนัยายน 2564 ที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.  การเพิม่ทุน 

1.1 ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดมี้มติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 166,650,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 499,950,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,666,500,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุในลกัษณะดงันี ้

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 
มูลค่าทีต่ราไว้ 
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 1,666,500,000 หุน้ 0.10 166,650,000 

 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

(General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ 
อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

833,250,000   
หุน้ 

4 หุน้สามญั
เดิม : 1 หุน้
สามญัเพิ่ม

ทนุ 

 

1.55 บาท
ตอ่หุน้ 

วนัที่ 22 พฤศจิกายน 
2564 ถึงวนัที่ 26 
พฤศจิกายน 2564 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ1 - 5 

ประชาชน - - - - - 

บคุคลใด ๆ  - - 

  

- - - 
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จัดสรรใหแ้ก่ จ านวนหุน้ 
อัตราส่วน 
(เดมิ : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 
รุน่ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดง

สิทธิ ANAN-W1”) เพื่อ
จัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิม
ของบริษัทที่จองซื ้อและ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัส่วนการถือหุน้  

833,250,000   
หุน้  

1 หุน้สามญั
เพิ่มทนุ : 1 
หน่วย

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

จดัสรรโดย
ไม่คิดมลูคา่ 

 

การใชส้ิทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของ
บรษิัทตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN-
W1 จะเป็นไปตาม
เง่ือนไขของการใช้
สิทธิที่ระบใุน

ขอ้ก าหนดวา่ดว้ย
สิทธิและหนา้ที่ของผู้
ออกใบส าคญัแสดง
สิทธิและผูถื้อ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัท รุน่ที่ 1 

(“ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ANAN-W1”)  

(“ข้อก าหนดสิทธิ”) 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ6 - 7 

 1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้  เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 833,250,000  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท า
ใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 
1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละ
รายถืออยู่ขา้งตน้ บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุน้บริษัท โดยก าหนดส่วนลดประมาณ
รอ้ยละ  9  ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหเ้สนอวาระเรื่องการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวันที่  27 กันยายน 2564 (กล่าวคือ 
ระหวา่งวนัที่  15 - 23  กนัยายน 2564) ซึง่เท่ากบั 1.71 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์)  

 2. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
(Record Date) ในวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวนัที่ 22 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วนัท าการ) อย่างไรก็ดี การก าหนดสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นและไดร้ับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ 
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3. ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) 
โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือ
จากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 
ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ 
บรษิัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม
สดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงค์
จะจองซือ้เกินกวา่สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก

มากกว่าหรือเท่ากับหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจดัสรร
หุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกราย
ตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกวา่สิทธิ 

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก
นอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือ
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกวา่สิทธิตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการ

ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะไดเ้ป็น
จ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้แตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้  าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จอง
ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ
แตล่ะรายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้
ที่จะไดร้บัการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้
แล้ว ทั้งนี ้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้ 
จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร 

4.  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้ราย
ใด ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทรายใด (ซึ่งอาจรวมถึงผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร 
ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)) หากการด าเนินการดังกล่าวท าให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
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อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจดัสรรเพื่อรองรบั
การใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใหด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดั
หุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ 

5. ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
ใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท 
หรอื กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกับการออก
และเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย  และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของ
ตา่งประเทศ   

(ข) ก าหนดหรอืแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เช่น จดัสรรในคราวเดียวทัง้จ านวน 
หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระ
ราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันก าหนดสิทธิ
รายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึงการติดตอ่และการย่ืนเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่หรือ
ตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไดท้กุประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท
ตามสดัส่วนการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 6. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 833,250,000  หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการ
ใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บั
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วน 1 หุน้
สามญัเพิ่มทนุใหม่ตอ่ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1  โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายตอ่หน่วย
เท่ากบั 0 บาท) 

7. ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือ กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN-W1 ไดท้กุประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของที่
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง 
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(ก) จดัเตรียมขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทัง้ก าหนดรายละเอียด
ตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มูล ติดต่อ จัดท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั กระทรวงพาณิชย ์
และหน่วยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหมี้อ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการ
ออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อใหก้ารออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ANAN-W1 ส  าเรจ็ลลุ่วงทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่ อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์
 

8. การด าเนินการของบรษิัท กรณีที่มีเศษของหุน้  
ในกรณีที่มีเศษของหุน้จากการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ านวน 

2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 ไม่มี 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถอืหุน้เพือ่ขออนุมัตกิารเพิม่ทุนและจัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุรท์ี่ 29 ตลุาคม  2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่ อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
................................. จนกวา่การประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 11 ตลุาคม 2564  

4. การขออนุญาตเพิม่ทุน / จัดสรรหุน้เพิม่ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้องและเงือ่นไขการขออนุญาต 

4.1 บรษิัทจะย่ืนค าขอจดทะเบียนลดทนุ เพิ่มทนุ แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ และเปลี่ยนแปลงทนุช าระแลว้ต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.2 บริษัทจะย่ืนค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่ อขออนุมัติให้ร ับหุ ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิม่  

5.1 ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่แต่ละรายถือ
อยู่ในครัง้นีมี้ผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,291.54 ลา้นบาท เพื่อใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัท โดยมีก าหนดระยะเวลาการน าเงินไปใชภ้ายในปี 2565 



 บริษัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 

หนา้ 14 

5.2 ในส่วนของการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้
มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้
เป็นจ านวนประมาณ 1,374.86 ลา้นบาท โดยบรษิัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่าว เพื่อ
ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัท 

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษัทขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบนัในการจัดสรรเงินที่ไดจ้ากการเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่มีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ และการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่บริษัทประสงคจ์ะ
เสนอขาย ซึ่งอาจท าใหบ้ริษัทไดร้บัเงินนอ้ยกว่า 1,000 ลา้นบาท ในกรณีดงักล่าว แผนการใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษัท 
อาจแตกตา่งไปจากแผนการใชเ้งินที่ระบไุวใ้นวรรคขา้งตน้ 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุน้เพิม่ทุน  

6.1 บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะท าให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับการด าเนินการตาม
วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งินทนุตามขอ้ 5. 

6.2 การเพิ่มทนุครัง้นี ้เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่และสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัท เพื่อใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องและมี
เงินทนุเพียงพอตอ่การด าเนินธุรกิจของบรษิัท ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจ 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน 

7. ประโยชนท์ีผู้่ถอืหุน้จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน / จัดสรรหุน้เพิม่ทุน  

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น การ
ส ารองเงินไวเ้พื่อลงทนุในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูยื้ม หรอืเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท 

7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัท 
 ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท เริ่มตัง้แต่ผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทุน

ดงักล่าวไดร้บัการจดทะเบียนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัทแลว้ โดยมีช่ือปรากฏเป็นผูถื้อหุน้ในทะเบียนผูถื้อหุน้ของบรษิัท 
และบรษิัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

7.3 อื่นๆ 
-ไม่มี- 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 
จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
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9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมตใิหเ้พิม่ทุน / จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 9/2564 มีมติเรื่องการเพิ่มทนุและ
จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

27 กนัยายน 2564 

2. วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2564 (Record Date) 

11 ตลุาคม 2564 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 29 ตลุาคม 2564 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติ เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัที่ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

5. ระยะเวลาการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ วนัที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564  

(รวม 5 วนัท าการ) 

6. จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแลว้กบักระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนั หลงัสิน้สดุ
ระยะเวลาการใชส้ิทธิจองซือ้หุน้

เพิ่มทนุ 

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 
                                     ____________________________ 
                                     (นายชานนท ์เรืองกฤตยา ) 

        
                                     ____________________________ 
                  (นายเสรมิศกัดิ ์ขวญัพ่วง) 
 

 


