
 

เอกสารแนบ 3 

แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) 
รายละเอียดของการเพิม่ทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธ ิครั้งที่ 1 [ALL-W1] 
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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

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

บริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2564 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 เกี่ยวกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดงัต่อไปนี้ 

 

1. การลดทุนและการเพ่ิมทุน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ใหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกี 14,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
939,052,299 บาท เป็น 953,052,299 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 14,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้ 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไว ้

(บาทต่อหุ้น) 
รวม 

(บาท) 
แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน หุน้สามญั 14,000,000 1.00 14,000,000 

  

2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อตัราส่วน 

(เดิม : ใหม่) 
ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วนั เวลา จองซ้ือ 

และช าระเงินค่าหุ้น 

หมาย
เหตุ 

เพื่ อรองรับการ
ปรับอัตราการใช้
สทิธขิองใบส าคญั
แสดงสทิธคิรัง้ที ่1 
หรอื (ALL-W1) 

14,000,000 อตัราการใชส้ทิธเิดมิ 

ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1.000 หน่วย มสีทิธิ

ซือ้หุน้สามญัได ้
1.000 หุน้  

อตัราการใชส้ทิธใิหม ่
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
1.000 หน่วย มสีทิธิ

ซือ้หุน้สามญัได ้
1.100 หุน้ 

ราคาการใชส้ทิธเิดมิ  
2.800 บาท ต่อหุน้  
ราคาการใชส้ทิธใิหม่  
2.545 บาท ต่อหุน้  

 

โปรดดรูายละเอยีด
จากขอ้ก าหนดว่า

ดว้ยสทิธแิละหน้าที่
ของผูอ้อกใบส าคญั
แสดงสทิธแิละผูถ้อื

ใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนของบรษิทั ออลล ์
อนิสไปร ์ดเีวลลอป

เมน้ท ์จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที ่1 

(ALL-W1) 

 

 

2.2 การด าเนินการของบริษทัฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

การปรบัอตัราการใชส้ทิธติามเงื่อนไขในการปรบัสทิธติามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสทิธแิละเงื่อนไขของ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 ซึง่อาจท าใหเ้กดิเศษของหุน้สามญั ใหต้ดัเศษ
ของหุน้สามญัทิง้ 
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3. ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที1่9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ 4345 อาคารภริชั
ทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสุขุมวทิ แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  โดยก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ (Record date) ในวนัที ่15 มนีาคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต 
(ถ้ามี) 
4.1 ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ใหด้ าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอื

บรคิณหส์นธ ิและเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ 

4.2 บรษิทัฯ จะด าเนินการเพิม่ทุนจดทะเบยีน แกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธ ิและเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ ต่อ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

 

5. วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

เป็นการเตรยีมความพร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงนิ ในการขยายธุรกจิในอนาคต และส ารอง เป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนภายในกจิการ เมื่อมกีารใช้สทิธซิื้อหุ้นสามญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ
บรษิทัฯ ครัง้ที ่1 

 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัฯ จะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

เป็นการเตรยีมความพรอ้มและสรา้งความยดืหยุ่นทางการเงนิของเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัฯ  
 

7. ประโยชน์ท่ีผูถื้อหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บรษิัทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธขิองงบการเงนิ
เฉพาะกจิการ และหลงัจากหกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล และเงนิส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไว้
ในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมาย 

 

7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากการด าเนินงาน 

ผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1 ทีไ่ดใ้ชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั จะมสีทิธไิดร้บั
เงนิปันผลภายหลงัจากทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ แลว้ 

 

8. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถ้ือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

โปรดดูรายละเอยีดจากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสทิธแิละหน้าทีข่องผูอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธแิละผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1 (ALL-W1) 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน  

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2564 วนัที ่23 กมุภาพนัธ ์2564 

2. ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 (Record Date) 

วนัที ่15 มนีาคม 2564 

3. การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 วนัที ่19 เมษายน 2564 

4. ยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสอืบริคณห์
สนธ ิต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนันบัแต่วนัทีท่ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตั ิ

หมายเหต:ุ  ก าหนดการขา้งตน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ 
 

 

บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

 

 

 

ลายมอืชื่อ ................................................................ กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ 

 (นายธนากร  ธนวรทิธิ)์  

 [ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร]  

   

   

ลายมอืชื่อ ................................................................ กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชือ่แทนบรษิทัฯ 

 (นายดุษฎ ี เลก็ยิม้)  

 [ประธานเจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการเงนิ]  

   

   

ประทบัตราของบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 




