บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
(F53-4)
แบบรายงานการเพิม่ ทุน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กันยายน 2564
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.

การเพิม่ ทุน

1.1

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทจานวน 166,650,000 บาท จากทุน จดทะเบีย นเดิม จานวน 333,300,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 499,950,000 บาท โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 166,650,000 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี ้
จานวนหุน้

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

หุน้ สามัญ

1,666,500,000 หุน้

0.10

166,650,000

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

 แบบมอบอานาจทั่วไป

หุน้ สามัญ

-

-

-

(General Mandate)

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

การเพิม่ ทุน

ประเภทหุน้

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน

2.

การจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน

2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)

ราคาขาย
(บาทต่อ
หุน้ )

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุน้

จัดสรรให้แก่

จานวนหุน้

ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท
ตามสัดส่วนการถือหุน้

833,250,000
หุน้

4 หุน้ สามัญ
เดิม : 1 หุน้
สามัญเพิ่ม
ทุน

1.55 บาท
ต่อหุน้

วันที่ 22 พฤศจิกายน
2564 ถึงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2564

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 1 - 5

ประชาชน

-

-

-

-

-

บุคคลใด ๆ

-

-

-

-

-
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จัดสรรให้แก่

จานวนหุน้

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริษัท
รุน่ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ANAN-W1”) เพื่ อ
จัดสรรให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิม
ของบริ ษั ทที่ จองซื ้อและ
ได้ รั บ จั ด สรรหุ้ น สามั ญ
เพิ่ มทุ นที่ ออกและเสนอ
ขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม
ตามสัดส่วนการถือหุน้

833,250,000
หุน้

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
1 หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน : 1
หน่วย
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาขาย
(บาทต่อ
หุน้ )
จัดสรรโดย
ไม่คิดมูลค่า

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุน้
การใช้สิทธิซอื ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANANW1 จะเป็ นไปตาม
เงื่อนไขของการใช้
สิทธิท่รี ะบุใน
ข้อกาหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ของผู้
ออกใบสาคัญแสดง
สิทธิและผูถ้ ือ
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท รุน่ ที่ 1
(“ใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN-W1”)

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ 6 - 7

(“ข้อกาหนดสิทธิ”)
1.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทา
ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 4 หุน้ สามัญเดิม ต่อ
1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
ในการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละ
รายถืออยู่ขา้ งต้น บริษัทได้พิจารณากาหนดตามราคาตลาดของหุน้ บริษัท โดยกาหนดส่วนลดประมาณ
ร้อยละ 9 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการ
เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นต่อ ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ พิ จ ารณาในวัน ที่ 27 กัน ยายน 2564 (กล่ า วคื อ
ระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2564) ซึง่ เท่ากับ 1.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

2.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และวันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วันทาการ) อย่างไรก็ดี การกาหนดสิทธิในการ
จองซือ้ หุ้นและได้รับการจัด สรรหุ้นเพิ่มทุนยังมี ความไม่แ น่น อนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ ป ระชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้
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3.

ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription)
โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีหนุ้
สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรกแล้ว
บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์
จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(ก) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรก
มากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจัดสรร
หุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกราย
ตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรก
น้อยกว่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการ
ถื อหุ้นเดิมของผู้ท่ี จองซือ้ เกิ นกว่า สิทธิ แ ต่ละรายคูณ ด้วยจานวนหุ้น ที่ เหลือ จะได้เป็ น
จานวนหุน้ ที่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของ
หุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือ
หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณีท่ยี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผทู้ ่ีจอง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ี
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนัน้ คูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมีเ ศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจานวนหุน้
ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้
แล้ว ทั้ง นี ้ ให้ด าเนิ น การจัด สรรหุ้น ให้แ ก่ ผู้ท่ี จ องซื อ้ เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ต ามวิ ธี ก ารในข้อ นี ้
จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร

4.

การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ ราย
ใด ถื อ หุ้น ของบริษั ทในลัก ษณะที่ เป็ น การฝ่ าฝื นข้อจ ากัดการถื อหุ้น ของคนต่างด้าวตามที่ ร ะบุไ ว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทรายใด (ซึ่งอาจรวมถึงผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทที่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
ซึ่ง บริษั ท จะแจ้ง ให้ท ราบต่อ ไป (หากมี ) ) หากการด าเนิ น การดัง กล่ า วท าให้ บ ริษั ท ต้อ งมี ห น้า ที่ ต าม
กฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรือ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
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อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัด
หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
5.

ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ภ ายใต้ก ฎหมายไทย และกฎหมายหรื อ ระเบี ย บข้อ บั ง คั บ ของ
ต่างประเทศ
(ข) กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทัง้ จานวน
หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระ
ราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกาหนดสิทธิ
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญ าต การขอผ่อ นผัน หนัง สือ บอกกล่า ว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ตัว แทนของหน่ ว ยงานใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง ตลอดจนการน าหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท เข้า จด
ทะเบียนเป็ น หลักทรัพย์จ ดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ และดาเนิน การใด ๆ ที่ จาเป็ น และ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทกุ ประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบี ยน เพื่อให้การดาเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

6.

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้
สามัญเพิ่มทุนใหม่ตอ่ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วย
เท่ากับ 0 บาท)

7.

ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN-W1 ได้ทกุ ประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
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(ก) จัดเตรียมข้อกาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทัง้ กาหนดรายละเอียด
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็ นต้น
(ข) ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิชย์
และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN-W1 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่ อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่ อให้การดาเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
8.
2.2

การดาเนินการของบริษัท กรณีท่มี ีเศษของหุน้
ในกรณีท่มี ีเศษของหุน้ จากการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ จานวน

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ไม่มี

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุน้ เพือ่ ขออนุมัตกิ ารเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย


ก าหนดวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตั้ ง แต่ วั น ที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ



กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

4.

การขออนุญาตเพิม่ ทุน / จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนต่อหน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องและเงือ่ นไขการขออนุญาต

4.1

บริษัทจะยื่นคาขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริษั ท จะยื่ น คาขอต่อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่ อ ขออนุมัติ ใ ห้ร ับ หุ้น เพิ่ ม ทุน เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิม่ ทุนและการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิม่

5.1

ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่แต่ ละรายถือ
อยู่ในครัง้ นีม้ ีผจู้ องซือ้ เต็มจานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 1,291.54 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัท โดยมีกาหนดระยะเวลาการนาเงินไปใช้ภายในปี 2565
หน้า 13

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

5.2

ในส่วนของการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้
มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เต็มจานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้
เป็ นจานวนประมาณ 1,374.86 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัท
ทัง้ นี ้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็ นไปตามแผนธุรกิจในปั จจุบนั ในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอ
ขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ อย่างไรก็ตาม จานวนหุน้ ที่มีการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน และการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 และการชาระเงินจริงอาจมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่บริษัทประสงค์จะ
เสนอขาย ซึ่งอาจทาให้บริษัทได้รบั เงินน้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ในกรณีดงั กล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท
อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น

6.

ประโยชน์ทบ่ี ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน

6.1

บริษั ทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะท าให้บริษั ทมี เงิ นทุนเพื่ อรองรับการด าเนิ นการตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนตามข้อ 5.

6.2

การเพิ่มทุนครัง้ นี ้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและมี
เงินทุนเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

7.

ประโยชน์ทผี่ ู้ถอื หุน้ จะพึงได้รับจากการเพิม่ ทุน / จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน

7.1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสารองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น การ
สารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

7.2

สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท
ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุนครัง้ นีจ้ ะมีสิทธิ ได้รบั เงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท เริ่มตัง้ แต่ผูจ้ องซือ้ หุน้ เพิ่มทุน
ดังกล่าวได้รบั การจดทะเบียนเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทแล้ว โดยมีช่ือปรากฏเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3

อื่นๆ
-ไม่มี-

8.

รายละเอี ย ดอื่ น ใดที่จ าเป็ นส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจในการอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น /
จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

9.

ตารางเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิม่ ทุน / จัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

27 กันยายน 2564

2. วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2564 (Record Date)

11 ตุลาคม 2564

3. วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

29 ตุลาคม 2564

4. ด าเนิ น การจดทะเบี ย นมติ เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
5. ระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ
วันที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2564
(รวม 5 วันทาการ)
ภายใน 14 วัน หลังสิน้ สุด
ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซือ้ หุน้
เพิ่มทุน

6. จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

____________________________
(นายชานนท์ เรืองกฤตยา )

____________________________
(นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง)
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