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เอกสารแนบ 3 

สารสนเทศการจัดสรรหุน้เพิม่ทุน 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม ้นท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ครัง้ที่  
9/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 27 กันยายน 2564 ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 
พิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,300,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่
จ านวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,666,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท 
รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อรองรบั (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อ
หุน้แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถ้ือหุน้ที ่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที ่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา และประเทศอื่นใดตามที่บรษิัทพิจารณาเห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือ
หุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุนัน้  

ทัง้นี ้ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุเป็นเรื่องที่มีนยัส าคญั บริษัทจึงไดจ้ดัเตรียมสารสนเทศที่ เป็น
สาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ 

บริษัทจะเสนอจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษั ทตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม
ของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 4 หุน้
สามญัเดิม ตอ่ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ 

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่
ละรายถืออยู่ข้างต้น บริษัทได้พิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้น  บริษัทโดยก าหนดส่วนลด
ประมาณรอ้ยละ 9 ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่คณะกรรมการบรษิัทมีมติใหเ้สนอวาระ
เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่  1/2564 เพื่อพิจารณา ในวันที่  27 
กันยายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่  15 - 23 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.71 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได  ้(Oversubscription) 

โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือ

จากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 
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ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ในกรณีที่มี
หุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรก
แลว้ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่า
สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิม
ที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ใน
รอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ที่ผูถ้ือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ 
บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี ่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุ ้น
ดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ใน
รอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ที ่ผู ้ถือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะ
จดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงั ต่อไปนี ้ 

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี ่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน า
สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่
เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี ่จองซื อ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที ่จะไดร้บั
จดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการ
จดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้  าการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่
จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผู้
ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ให้
ปัดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุ้นที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผู้
ถือหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่
ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  

 นอกจากนี ้การจัดสรรหุ้นให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด
จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้รายใด ถือหุน้ของบรษิัทในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้
ของคนตา่งดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทรายใด (ซึง่รวมถึงผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณา
เห็นสมควร ซึ่งบรษิัทจะแจง้ใหท้ราบต่อไป (หากมี))  หากการด าเนินการดงักล่าวท าใหบ้รษิัท
ตอ้งมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
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อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วน
การถือหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจาก
การจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใหด้  าเนินการลดทุน
จดทะเบียนของบรษิัทโดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ 

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บรษิัท หรอืกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง    

 (ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้ง
จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 
วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวนั
ก าหนดสิทธิรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่
เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถึงการติดต่อและการย่ืนเอกสารตอ่เจา้หนา้ที่
หรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท เขา้
จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไดทุ้กประการ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

1.2 จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบั
การใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และ
ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้น  ใน
อตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า (ราคา
เสนอขายตอ่หน่วยเท่ากบั 0 บาท) 

การด าเนินการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้
คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัท 
หรือ กรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย   มีอ านาจในการก าหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN-W1 ไดท้กุประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการ
อนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง 
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(ก) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทั้งก าหนด
รายละเอียดตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็นตน้ 

(ข) การใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่างๆ ที่จ  าเป็นหรอืเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรอืบคุคลอื่น  ๆที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหมี้อ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง
กับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อใหก้ารออกและการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ส  าเรจ็ลลุ่วงทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี
อ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

2. วัตถุประสงคข์องการออกหุน้เพิม่ทุนและแผนการใช้เงนิ   

2.1 ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่
แต่ละรายถืออยู่ในครัง้นีมี้ผู้จองซื ้อเต็มจ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 
1,291.54 ลา้นบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้ เพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัท โดยมีก าหนดระยะเวลาการน าเงินไปใชภ้ายในปี 2565  

2.2  ในส่วนของการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใน
กรณีที่ผูถื้อหุน้มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เต็มจ านวน บรษิัท 
จะสามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,374.86 ลา้นบาท โดยบรษิัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการ
ใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัท  

ทัง้นี ้แผนการใชเ้งินเพิ่มทุนของบริษัทขา้งตน้ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจบุนัในการจดัสรรเงินที่ไดจ้ากการเสนอ
ขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้อย่างไรก็ตาม จ านวนหุน้ที่มีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน และการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 และการช าระเงินจริงอาจมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่บรษิัทประสงคจ์ะ
เสนอขาย ซึ่งอาจท าใหบ้รษิัทไดร้บัเงินนอ้ยกว่า 1,000 ลา้นบาท ในกรณีดงักล่าว แผนการใชเ้งินเพิ่มทนุของบรษิัท 
อาจแตกตา่งไปจากแผนการใชเ้งินที่ระบไุวใ้นวรรคขา้งตน้ 

3. ผลกระทบทีม่ีต่อผู้ถอืหุน้จากการขายหุน้เพิม่ทุน  

ผลกระทบจากกรณีการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ ควบคู่กบัใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัทในคราวเดียวกนั มีรายละเอียดดงันี ้
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3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

• ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ แต่ก่อนการออกและ
เสนอขายใบส าคัญสิทธิ ANAN-W1 หุ้นของบริษัท จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price 
Dilution) ประมาณรอ้ยละ 1.84 โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 1.71 – 1.68 
 1.71 
= รอ้ยละ 1.84 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 

= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ที่
เสนอขาย RO) 

 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO  

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

= 1.68 

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบริษัท  ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวันที่  27 กันยายน 2564 (กล่าวคือ 
ระหว่างวนัที่ 15 - 23 กนัยายน 2554) (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ซึ่งเท่ากบั 1.71
บาท  

• ภายหลังการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 หุ้นของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบดา้นราคา (Price Dilution) ประมาณรอ้ยละ 2.09 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงัเสนอขาย 
 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 
= 1.71 – 1.67 
 1.71 
= รอ้ยละ 2.09 

โดยที่ราคาตลาดหลงัเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตามสดัส่วนการถือหุน้ เท่ากบั 
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= (ราคาตลาด x จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้) + (ราคาเสนอขายหุน้สามญั RO x จ านวนหุน้ที่
เสนอขาย RO) + 

(ราคาใชส้ิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1 x จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ 
ANAN-W1) 

 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO +  
จ านวนหุน้รองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ   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 : ราคาตลาดเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2564 (กล่าวคือ 
ระหว่างวนัที่ 15 – 23 กนัยายน 2564) (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) ซึ่งเท่ากบั 1.71 
บาท  

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถอืหุน้ (Control Dilution) 

• ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทุกรายจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ และเป็นผูใ้ชส้ิทธิ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 จะไม่มีผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ ผูถื้อหุน้
เดิมจะไม่ไดร้บัผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ และในกรณีที่ผูถื้อหุน้ทกุรายไม่ใชส้ิทธิจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุ บรษิัทจะด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ ท าให้จ านวนหุ้นช าระแลว้ไม่เปลี่ยนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบตอ่สดัส่วนการถือหุน้ 

• ในกรณีที่มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิจนครบทัง้จ านวน แต่ผูใ้ช้
สิทธิมิใช่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทจะเกิดผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมโดย ผู้
ถือหุน้เดิมจะมีสดัส่วนการถือหุน้ลดลงประมาณรอ้ยละ 16.67 เม่ือเทียบกบัสดัส่วนการถือหุน้ 
ก่อนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยสตูรการค านวณเป็นดงันี ้

= จ านวนหุน้ที่ออกและเสนอขายเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิแปลงสภาพ ANAN-W1 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO  + จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ิทธิ

แปลงสภาพ   ANAN-W1 
= 833,250,000 
 3,333,000,000 + 833,250,000 + 833,250,000 
= รอ้ยละ 16.67 
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3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)  

• ในกรณีทีผูถื้อหุน้เดิมทุกรายจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุน้ แต่ ไม่ใชส้ิทธิ
แปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ทัง้จ านวนผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบต่อส่วน
แบ่งก าไรจากจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูหุ้ ้นเดิมของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้เท่านัน้ โดยคิดเป็นรอ้ยละ 20.00 โดยสตูรการค านวณดงันี ้

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 

 

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

= 0.1306 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO 

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

= 0.1045 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1306 - 0.1045 
 0.1306 

= รอ้ยละ 20.00 

 หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

• ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้น เดิมทุกรายจองซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่ ม ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  และ 
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ านวน ผูถื้อหุน้เดิม
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จะไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบง่ก าไรเท่ากบัรอ้ยละ 33.33 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบรษิัทในปัจจบุนั 

= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ 

 

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

= 0.1306 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO+ จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ิทธิ

แปลงสภาพ   ANAN-W1 
 

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

= 0.0871 บาทตอ่หุน้ 

 EPS Dilution  

= 0.1306  - 0.0871 
 0.1306   

= รอ้ยละ 33.33 

 หมายเหต:ุ ก าไรสทุธิ 12 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แตว่นัที่ 1 กรกฎาคม  2563 ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2564 

• ผูถื้อหุน้เดิมจะไดร้บัผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรเท่ากบัรอ้ยละ 16.67 เม่ือเทียบกบัจ านวนหุน้
ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ก่อนการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ แต่ภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ โดย
สตูรการค านวณดงันี ้
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= EPS ก่อนเสนอขาย – EPS หลงัเสนอขาย 
 EPS ก่อนเสนอขาย 

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO 

 

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

= 0.1045 บาทตอ่หุน้ 

โดยที่ EPS หลงัเสนอขาย 

= ก าไรสทุธิ 
 (จ านวนหุน้ที่ช  าระแลว้ + จ านวนหุน้ที่เสนอขาย RO+ จ านวนหุน้ที่รองรบัการใชส้ิทธิ

แปลงสภาพ   ANAN-W1 
 

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

= 0.0871 บาทตอ่หุน้ 

EPS Dilution  

= 0.1045 – 0.0871 
 0.1045 

= รอ้ยละ 16.67 

4. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 
ตามสัดส่วนการถอืหุน้  

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิม่ทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ พรอ้มกบัหุน้สามญัเพิ่มทนุ
เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จอง
ซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ใน
ครั้งนี ้ เน่ืองจากบริษัทมีแผนที่ จะน าเงินที่ ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อ
วตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 
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นอกจากนี ้หากพิจารณาถึงวิธีการเสนอขายหุน้ในรูปแบบต่างๆ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาและ
เห็นว่าการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้เป็น
แนวทางการระดมทนุที่มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคใ์นการเพิ่มทนุครัง้นี ้ซึ่งจะท าให้
บริษัทได้รบัเงินทุนตามในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเป็นการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้ของบรษิัทมีส่วนรว่มในการจองซือ้หุน้และมีสิทธิไดร้บั
ผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษิัทรว่มกนัในอนาคต 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุน้ 

บริษัทคาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ รวมทัง้ไดร้บั
เงินจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสิน้ปี 2564 โดยบรษิัทจะน าเงินที่ไดร้บัการ
จากการเพิ่มทนุดงักล่าว ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้  

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่
จะด าเนินการ รวมทัง้ความเพยีงพอของแหล่งเงนิทุนในกรณีทีเ่งนิได้จากการเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน
การถือหุน้พรอ้มกับหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อ
จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบริษัท และผูถื้อหุน้ทัง้หมด เน่ืองจากบริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทนุครัง้นีไ้ป
ใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษิัทออกและเสนอขายในครัง้นีมี้ผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บรษิัท 
จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,291.54 ลา้นบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะใชเ้งินเพื่อใชเ้ป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัทภายในปี 2565 

นอกจากนี ้ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ANAN-W1 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เต็ม
จ านวน บริษัทจะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 1,374.86  ลา้นบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะ
น าเงินที่ไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัท 

4.4 ผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงนิ และผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเน่ืองจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินหรือ
โครงการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน 
พรอ้มกับหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้ เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทนุของบรษิัท ซึง่จะท าใหบ้รษิัทสามารถ
น าเงินที่ไดจ้ากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ได ้ซึ่งการ
ด าเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ะเป็นผลดตี่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท และเป็นประโยชนต์อ่บรษิัทในการ
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เสรมิสรา้งความมั่งคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งจะท าใหบ้รษิัทมีสดัส่วนหนีส้ิน
ต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินใหแ้ก่บริษัท ทัง้นี ้ในการเพิ่มทุนจากการออกและ
เสนอขายหุน้เพิ่มทนุในครัง้นี ้จะส่งผลใหส้ถานะทางการเงินของบรษิัทโดยรวมดีขึน้ อนัจะส่งผลใหบ้รษิัทมี
ฐานะทางการเงินที่มั่นคง 

5.  ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิม่ทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท  
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท  ในเรื่องที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุน โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบริษัทไม่
เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผูถื้อหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทั้งหมดจะแจง้ใหบ้ริษัทด าเนินการเรียกรอ้งได ้และหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นั้น ๆ 
สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้หากการกระท าการหรือละเวน้กระท า
การใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และข้อบังคับของบริษัท 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุน้ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและระมัดระวังรกัษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่ องที่
เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ 
บรษิัทอาจฟ้องเรยีกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บรษิัทได ้หรอืผูถื้อหุน้ซึง่ถือหุน้และมี
สิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัท 
ด าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง  
ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชส้ิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่ง
พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

บรษิัทขอรบัรองวา่สารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ  

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

  
   

(นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 
                                                                                              ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 


