บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3
สารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ตามมติที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษ ั ท อนัน ดา ดีเ วลลอปเม้น ท์ จากัด (มหาชน) (“บริษ ั ท ”) ครัง้ ที่
9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิ สามัญ ผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 333,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
จานวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท
รวมทัง้ สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือ
หุ น้ แต่ล ะรายถือ อยู่ โดยไม่จ ดั สรรให้ก บั ผู ถ้ ือ หุ น้ ที่จ ะท าให้บ ริษ ัท มีห น้า ที่ต ามกฎหมายต่า งประเทศ เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนนัน้
ทัง้ นี ้ ในการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนเป็ นเรื่องที่มีนยั สาคัญ บริษัทจึงได้จดั เตรียมสารสนเทศที่ เ ป็ น
สาระสาคัญ ต่ อ การตัด สิ น ใจของผู้ถื อ หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

รายละเอียดของการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
บริษัทจะเสนอจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม
ของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 4 หุน้
สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
ในการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่
ละรายถื อ อยู่ข ้างต้น บริษั ท ได้พิ จ ารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้น บริษั ท โดยก าหนดส่ วนลด
ประมาณร้อยละ 9 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระ
เรื่อ งการเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นต่ อ ที่ ป ระชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่ อ พิ จ ารณา ในวัน ที่ 27
กัน ยายน 2564 (กล่ า วคื อ ระหว่ า งวัน ที่ 15 - 23 กันยายน 2564) ซึ่ง เท่ า กับ 1.71 บาท (ข้อ มูล จาก
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ขา้ งต้นได้ (Oversubscription)
โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจั ดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อ เมื่อมีหนุ้ เหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
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ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมี
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิ มของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรก
แล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิม
ที่ประสงค์จะจองซื อ้ เกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถื อหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ ยวโยงกันของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
(ก)

ในกรณีที่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
รอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับ หุน้ ที่ผูถ้ ือ หุน้ เดิมจองซือ้ เกิน กว่าสิทธิ ต ามสัด ส่วนการถือหุน้
บริษัท จะจัด สรรหุน้ ที่เหลือ ดังกล่าวให้แ ก่ผูท้ ี่จ องซื อ้ เกิน กว่า สิท ธิแ ละชาระค่าจองซื อ้ หุ ้ น
ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ

(ข)

ในกรณีที่มีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิ มของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
รอบแรกน้อ ยกว่า หุน้ ที่ผู ้ถือ หุน้ เดิม จองซื อ้ เกิน กว่า สิท ธิ ตามสัดส่ วนการถื อหุ้น บริษัท จะ
จัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดัง ต่อไปนี ้
(1)

จัด สรรตามสัด ส่ว นการถือ หุน้ เดิม ของผูท้ ี่จ องซื อ้ เกิน กว่ า สิท ธิแ ต่ล ะรายโดยนา
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ี่จองซื อ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณ ด้วยจานวนหุน้ ที่
เหลือ จะได้เป็ น จานวนหุน้ ที่ผูท้ ี่จ องซื อ้ เกิน กว่า สิท ธิแ ต่ล ะรายมีสิท ธิที่จ ะได้ร บั
จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัด เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การ
จัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว

(2)

ในกรณีท่ยี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ี
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ คูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผู้
ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รบั จัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ให้
ปั ดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจานวนหุ้นที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซื อ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่
ผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร

นอกจากนี ้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผูถ้ ื อหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณี ใด
จะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ รายใด ถือหุน้ ของบริษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้
ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทรายใด (ซึง่ รวมถึงผู้
ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ในประเทศสหรัฐ อเมริก า และประเทศอื่ น ใดตามที่ บ ริษั ท พิ จ ารณา
เห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) ) หากการดาเนินการดังกล่าวทาให้บริษัท
ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กาหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ในครัง้ นี ้

หน้า 21

บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจาก
การจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้ดาเนินการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอ านาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุ คคลที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้

1.2

(ก)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข)

กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้ง
จานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย
วิธีการชาระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวัน
กาหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

(ค)

ลงนามในแบบคาขออนุญ าต การขอผ่อนผัน หนังสือ บอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึง่ รวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่
หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้า
จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมี
อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามค าสั่งของนายทะเบี ย น เพื่ อ ให้ก าร
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และ
ได้รับ จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเสนอขายให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นการถื อหุ้น ใน
อัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคา
เสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)
การดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
หรื อ กรรมการผู้มี อ านาจกระท าการแทนบริษั ท มอบหมาย มี อ านาจในการก าหนดหรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN-W1 ได้ทกุ ประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการ
อนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
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2.

(ก)

จัดเตรียมข้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อนไขของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 รวมทั้งก าหนด
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็ นต้น

(ข)

การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

การนาใบสาคัญ แสดงสิทธิ และหุน้ สามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 สาเร็จลุล่วงทุกประการ

(จ)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมี
อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เป็ นไปตามค าสั่งของนายทะเบี ย น เพื่ อ ให้ก าร
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

วัตถุประสงค์ของการออกหุน้ เพิม่ ทุนและแผนการใช้เงิน
2.1

ในกรณีที่หุน้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่
แต่ละรายถื ออยู่ในครัง้ นี ม้ ี ผู้จองซื ้อเต็ม จานวน บริษั ทจะสามารถระดมทุนได้เป็ น จานวนประมาณ
1,291.54 ล้านบาท โดยบริษั ท มี แ ผนที่ จะน าเงิน ที่ ได้รบั จากการเพิ่ ม ทุน ในครัง้ นี ้ เพื่ อใช้เป็ น เงิน ทุน
หมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัท โดยมีกาหนดระยะเวลาการนาเงินไปใช้ภายในปี 2565

2.2

ในส่วนของการออกหุน้ สามัญเพิ่ มทุน เพื่อรองรับการใช้สิ ทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใน
กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เต็มจานวน บริษัท
จะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 1,374.86 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การ
ใช้สิทธิซอื ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็ 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
3.

ผลกระทบทีม่ ีต่อผู้ถอื หุน้ จากการขายหุน้ เพิม่ ทุน
ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ ควบคู่กบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี ้
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3.1

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
•

ภายหลังการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญ สิ ท ธิ ANAN-W1 หุ้น ของบริษั ท จะได้รับ ผลกระทบด้า นราคา (Price
Dilution) ประมาณร้อยละ 1.84 โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี ้
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
1.71 – 1.68
1.71

=
=

ร้อยละ 1.84

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่
เสนอขาย RO)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO

=

(1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000)
3,333,000,000 + 833,250,000

=

1.68

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน ้าหนัก ของบริษั ท ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 (กล่าวคือ
ระหว่างวันที่ 15 - 23 กันยายน 2554) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 1.71
บาท
•

ภายหลัง การออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 หุ้น ของบริษั ท จะได้รับ
ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 2.09
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
1.71 – 1.67
1.71

=
=

ร้อยละ 2.09

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่ากับ
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=

=

=

(ราคาตลาด x จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + (ราคาเสนอขายหุน้ สามัญ RO x จานวนหุน้ ที่
เสนอขาย RO) +
(ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1 x จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ANAN-W1)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO +
จานวนหุน้ รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1
(1.71 x 3,333,000,000) + (1.55 x 833,250,000)+(1.65 x 833,250,000)
3,333,000,000 + 833,250,000 + 833,250,000
1.67

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ ย ถ่ วงน ้าหนัก ของบริษั ท ย้อ นหลัง 7 วัน ท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 (กล่าวคือ
ระหว่างวันที่ 15 – 23 กันยายน 2564) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 1.71
บาท
3.2

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)
•

ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ ทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และเป็ นผูใ้ ช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ผูถ้ ือหุน้
เดิมจะไม่ได้รบั ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ และในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซือ้
หุน้ สามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ทาให้ จานวนหุ้นชาระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้

•

ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิจนครบทัง้ จานวน แต่ผใู้ ช้
สิทธิมิใช่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ เดิมโดย ผู้
ถือหุน้ เดิมจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ ลดลงประมาณร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุน้
ก่อนการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยสูตรการคานวณเป็ นดังนี ้
=

=
=

จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO + จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ANAN-W1
833,250,000
3,333,000,000 + 833,250,000 + 833,250,000
ร้อยละ 16.67
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3.3

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
•

ในกรณี ทีผูถ้ ือหุน้ เดิมทุกรายจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ ไม่ใช้สิทธิ
แปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ทัง้ จานวนผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รบั ผลกระทบต่อส่วน
แบ่งกาไรจากจานวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ที่ ออกและเสนอขายให้แก่ผูห้ ุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เท่านัน้ โดยคิดเป็ นร้อยละ 20.00 โดยสูตรการคานวณดังนี ้
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=
=

435,274,850
3,333,000,000
0.1306 บาทต่อหุน้

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO

=

435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000

=

0.1045 บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=
=

0.1306 - 0.1045
0.1306
ร้อยละ 20.00

หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
•

ในกรณี ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ทุ ก รายจองซื ้อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น และ
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้ นีท้ งั้ จานวน ผูถ้ ือหุน้ เดิม
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จะได้รบั ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 33.33 เมื่อเทียบกับจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษัทในปั จจุบนั
=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว

=

435,274,850
3,333,000,000

=

0.1306 บาทต่อหุน้

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+ จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ANAN-W1

=

435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000 + 833,250,000

=

0.0871 บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=
=

0.1306 - 0.0871
0.1306
ร้อยละ 33.33

หมายเหตุ: กาไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2564
•

ผูถ้ ือหุน้ เดิมจะได้รบั ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรเท่ากับร้อยละ 16.67 เมื่อเทียบกับจานวนหุน้
ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ก่อนการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ โดย
สูตรการคานวณดังนี ้
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=

EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO

=

435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000

=

0.1045 บาทต่อหุน้

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย
=

กาไรสุทธิ
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ ที่เสนอขาย RO+ จานวนหุน้ ที่รองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ ANAN-W1

=

435,274,850
3,333,000,000 + 833,250,000 + 833,250,000

=

0.0871 บาทต่อหุน้

EPS Dilution
=
=
4.

0.1045 – 0.0871
0.1045
ร้อยละ 16.67

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ ทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้
4.1

เหตุผลและความจาเป็ นของการเพิม่ ทุน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจาเป็ นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ พร้อมกับหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จอง
ซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ใน
ครั้ง นี ้ เนื่ อ งจากบริษั ท มี แ ผนที่ จ ะน าเงิ น ที่ ไ ด้รับ จากการเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุ น ดัง กล่ า วไปใช้เพื่ อ
วัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น
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นอกจากนี ้ หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุน้ ในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ
เห็นว่าการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เป็ น
แนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครัง้ นี ้ ซึ่งจะทาให้
บริษั ท ได้รบั เงิน ทุน ตามในระยะเวลาอัน สั้น อีก ทั้ง การเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน ให้แ ก่ผู้ถือ หุ้ น เดิ ม ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวเป็ นการให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ของบริษัทมีส่วนร่วมในการจองซือ้ หุน้ และมีสิ ทธิได้รบั
ผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต
4.2

ความเป็ นไปได้ของแผนการใช้เงินทีไ่ ด้จากการเสนอขายหุน้
บริษัทคาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ รวมทัง้ ได้รบั
เงินจากการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสิน้ ปี 2564 โดยบริษัทจะนาเงินที่ได้รบั การ
จากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

4.3

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่
จะดาเนินการ รวมทัง้ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีทเี่ งินได้จากการเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามสัดส่วน
การถือหุน้ พร้อมกับหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัท และผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้จากการระดมทุนครัง้ นีไ้ ป
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนทัง้ หมดที่บริษัทออกและเสนอขายในครัง้ นีม้ ีผจู้ องซือ้ เต็มจานวน บริษัท
จะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 1,291.54 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใช้เงิน เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัทภายในปี 2565
นอกจากนี ้ ในส่ วนของการออกหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อรองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
ANAN-W1 ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มีการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เต็ม
จานวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนประมาณ 1,374.86 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะ
นาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซอื ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัท

4.4

ผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนิ นงานของบริษั ท อั นเนื่ องจากการเพิ่ มทุ นและการด าเนิ นการตามแผนการใช้ เงินหรื อ
โครงการ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วน
พร้อมกับหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้ เป็ นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึง่ จะทาให้บริษัทสามารถ
นาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้นได้ ซึ่งการ
ดาเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ ะเป็ นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทในการ
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เสริมสร้างความมั่งคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะทาให้บริษัทมีสดั ส่วนหนีส้ ิน
ต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ทัง้ นี ้ ในการเพิ่มทุนจากการออกและ
เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขนึ ้ อันจะส่งผลให้บริษัทมี
ฐานะทางการเงินที่ม่นั คง
5.

คารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ ทุน
ในกรณี ท่ีกรรมการของบริษั ทไม่ปฏิ บัติหน้าที่ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษั ท
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษั ท ในเรื่องที่
เกี่ ย วกับ การเพิ่ ม ทุน โดยกระท าการ หรือ ละเว้น การกระท าการใดอัน เป็ น การไม่ ป ฏิ บัติ ห น้าที่ ดังกล่ าวและ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ ได้ แต่หากบริษัท ไม่
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถ้ ื อหุ้น ซึ่งถื อหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ จาหน่า ยได้แล้ว
ทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดาเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดาเนินการตามที่ผูถ้ ื อหุน้ แจ้ง ผูถ้ ือหุน้ นั้น ๆ
สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้ หากการกระทาการหรือละเว้นกระทา
การใดของกรรมการอันเป็ นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษั ท ในเรื่ องที่
เกี่ ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็ นเหตุให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดงั กล่าวแก่บริษัทได้ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ถือหุน้ และมี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งรวมกัน ไม่ น้อ ยกว่ า ร้อ ยละ 5 ของจ านวนสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริษั ท จะแจ้ง ให้บ ริษั ท
ด าเนิ น การดังกล่ าวได้ ซึ่ งหากบริษั ท ไม่ ด าเนิ น การตามที่ ผู้ถื อ หุ้น แจ้งภายใน 1 เดื อ น นั บ แต่ วัน ที่ ได้รับ แจ้ง
ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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