
 

เอกสารแนบ 3 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) รายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญ 
และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
วันที ่1 กรกฎาคม 2563 

 

ข้าพเจ้าบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 15.00 น ถึง 17.00 น เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
560,000,000 บาท เป็น 700,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ 

มลูคา่ทีต่ราไว ้

(บาทต่อหุน้) 
รวม 

(บาท) 
แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใชเ้งินทุน หุ้นสามัญ 140,000,000 1.00 140,000,000 

  

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 
อัตราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิคา่

หุน้ 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 
ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ โดย
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดง 
สิทธิฯ (Record Date) 
ในวันที่ 14 สิงหาคม 
2563 

ไม่เกิน 

140,000,000 

จัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ 
ในอัตราส่วน 
4 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ
ใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้น
สามัญของ
บริษัทฯ ครั้ง
ที่ 1 จ านวน 1 

หน่วย (ใน
กรณีที่มีเศษ
ให้ปัดเศษทิ้ง) 

จัดสรรให้โดยไมค่ิดมูลค่า 
โดยใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1 จ านวน 
1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น 
และมีราคาใช้สิทธิ 2.80 
บาทต่อหุ้น 

โปรดดู
รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 

[2] 

 

 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในการค านวณจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับ
การจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ท าให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม
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เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งอาจท าให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง 

 

3. ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ แชม
เบรย์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรม อวานี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
10260 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)  
4.1 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ให้ด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว 

4.2 บริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้ว ต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

4.3 บริษัทฯ จะด าเนินการยื่นค าขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม  

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารอง เป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงินของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  
 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัทฯ และกฎหมาย 

 

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปัน
ผลภายหลังจากทีไ่ด้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น สามัญ
เพิ่มทุน 

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบท้ังจ านวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 

จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 20.00 

เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 
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Qo  =  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 560,000,000 หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที ่จะออกและเสนอขายในครั้งนี ้ จ านวน ไม่เกิน 
140,000,000 หุ้น 

 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 20.00 

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบท้ังจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่

เกินร้อยละ 4.30 โดยมีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 
 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นท่ีมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่  10 มิถุนายน 
2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย
หุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.57 บาทต่อหุ้น 

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.80 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 

Qo  =  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 560,000,000 หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที ่จะออกและเสนอขายในครั้งนี ้ จ านวนไม่เกิน 
140,000,000 หุ้น 

P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 4.30 

 

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง  

สิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็น
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจาก
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ  

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ป ี

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

4. ยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 

หมายเหตุ:  ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
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บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 

ลายมือชื่อ ................................................................ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

 (นายธนากร  ธนวริทธิ์)  

 [ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร]  

   

   

ลายมือชื่อ ................................................................ กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ 

 (นายดุษฎี  เล็กยิ้ม)  

 [ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน]  

   

   

ประทับตราของบริษัทฯ 
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รายละเอยีดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของ 
บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (ALL-W1) 

 

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ALL”) 
ประเภทของหลกัทรพัย ์ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ALL-W1”) 
ชนดิของใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 2 ปี นับต้ังแต่วันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธฯิ ที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย 

จ านวนหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบั
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ  

ราคาเสนอขายต่อหนว่ย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 
อัตราการใชส้ทิธ ิ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น  

(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 
ราคาใชส้ทิธ ิ 2.80 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิ

ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
วนัทีอ่อกและเสนอขาย 

ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดวันที่ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ  หลังจาก
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

วธิกีารเสนอขาย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญ
เด ิมต ่อใบส  าค ัญแสดงส ิทธิฯ 1 หน ่วย ในกรณีท ี ่ม ี เศษของใบส  าค ัญแสดง 

สิทธิฯ เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้
ตัดเศษดังกล่าวทิ ้งทั ้งจ านวน โดยก าหนดรายชื ่อผู้ถือหุ ้นที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

ระยะเวลาการใชส้ทิธ ิและ
ก าหนดการใชส้ทิธ ิ

 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันท าการ
สุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดย
สามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมีนาคม 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ 
วันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุครบ 2 ปี  
ทั้งนี้ ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดท าการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้เลื ่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิ
ดังกล่าว  

ตลาดรองของ 
ใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

ตลาดหลักทรัพยเ์อ็มเอไอ 

ตลาดรองของหุน้สามญั 

ทีเ่กดิจากการใชส้ทิธ ิ

ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 

นายทะเบยีน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

เหตใุนการต้องออกหุน้ใหมเ่พือ่
รองรบัการปรบัสทิธ ิ

เมื่อมีการด าเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุที่
ก าหนดไว้ใน ข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 
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เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออก
ใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจ านวน และผู้ใช้
สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
เดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 20.00 เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอยีด
การค านวณดังนี ้
Qo  =  จ านวนหุ ้นสามัญที ่ออกและจ าหน่ายแล้วทั ้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 

560,000,000 หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้ง
นี้ จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น 

 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 20.00 

 

ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบทั้งจ านวน จะเกิดผล
กระทบต่อราคา โดยจะลดลงไม่เกินร้อยละ 4.30 โดยมีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 
P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้น

ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอ
อนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคา
เฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.57 บาทต่อหุ้น 

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.80 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 

Qo  =  จ านวนหุ ้นสามัญที ่ออกและจ าหน่ายแล้วทั ้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 
560,000,000 หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะออกและเสนอขายในครั้ง
นี้ จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น 

P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 4.30 

ขอ้ก าหนดกรณทีีม่ใีบส าคญัแสดง
สทิธฯิ เหลอือยู ่

บริษัทฯ จะด าเนินการยกเลิกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที่เหลืออยู่ทั้งจ านวน 

เงือ่นไขอืน่ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญ
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แสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนดวันออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ การก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคาใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งน้ี ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้น
สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยเ์อ็มเอไอ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาและอัตรา
การใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 
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สารสนเทศการออกและเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมเ่พือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที ่ทจ. 73/2558 

 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 จ านวนหุ้นเพิ่มทุน 

ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ” หรือ “ALL-W1”) 

 

1.2 ประเภทนักลงทุน 

จัดสรรให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดง  

สิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

 

1.3 วิธีการก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด 

เสนอขายโดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นที่มีการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ซึ่ง
เท่ากับ 3.57 บาทต่อหุ้น 

 

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ใบส าคัญสิทธิฯ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (Record Date) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

 

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 

เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

 

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบ  

ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบท้ังจ านวน และผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงไม่เกินร้อยละ 20.00 

เมื่อเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิฯ โดยมีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 
 

Qo  =  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 560,000,000 หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที ่จะออกและเสนอขายในครั้งนี ้ จ านวน ไม่เกิน 
140,000,000 หุ้น 

 

Control Dilution = Qw / (Qo + Qw) = ไม่เกินร้อยละ 20.00 
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ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution) 
กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ครบท้ังจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อราคา โดยจะลดลง

ไม่เกินร้อยละ 4.30 โดยมีรายละเอียดการค านวณดังนี้ 
 

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นท่ีมีการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ ย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ ออกใบส าคัญแสดงสิทธิฯ (ระหว่างวันที่  10 มิถุนายน 
2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวเป็นราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย
หุ้นในแต่ละวัน ซึ่งเท่ากับ 3.57 บาทต่อหุ้น 

P1 = ราคาใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 2.80 บาท 

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 

Qo  =  จ านวนหุ้นสามัญที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จ านวน 560,000,000 หุ้น 

Qw = จ านวนหุ้นสามัญที่รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ที ่จะออกและเสนอขายในครั้งนี ้ จ านวนไม่เกิน 
140,000,000 หุ้น 

P2 = [(P0 x Qo) + (P1 x Qw)]/(Qo + Qw) 
 

Price Dilution = (P0 - P2)/P0 = ไม่เกินร้อยละ 4.30 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ
ฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภายในกิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการ
ลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ  
 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

4.1 เหตุผลและความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทาง
การเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ 

 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในกรณี
ที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนท่ีชัดเจนหรือโครงการที่น่าสนใจ ก็อาจท าให้มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวขึ้น และ
มีการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อน าเงินมาใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

4.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพื่อ
รองรับใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะมีการใช้สิทธิก็ต่อเมื่อนักลงทุนให้มูลค่าต่อโครงการ
ของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนผ่านราคาหุ้นของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมี
ความเพียงพอต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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4.4 ผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตอ่การประกอบธรุกิจของบรษิทัฯ ตลอดจนฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน
ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทาง
การเงินท่ีแข็งแกร่งขึ้น และมีความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และ
ส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ นอกจากนี้ บรษิัทฯ อาจน าเงินดังกล่าวเพื่อไปใช้ในการลงทุนหรือ
พัฒนาโครงการต่างๆ ซึ่งช่วยให้บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

 

5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถ
ฟ้องร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

 

 




