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สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและ
สภาพคล่องทางการเงิน เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงจะดําเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 333,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน
499,950,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทําให้บริษทั มี
หน้า ที่ ต ามกฎหมายต่ างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐ อเมริก าและประเทศอื่ น ใดตามที่ บ ริษั ท
พิจารณาเห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ทัง้ นี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 3 ที่จะนําเสนอ
ต่อไป และปรากฏในแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 3 ตามลําดับ
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบริษั ทข้างต้น บริษั ท จะต้องแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น

499,950,000 บาท (สี่รอ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)
4,999,500,000 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

(สี่พนั เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนหุน้ )

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

4,999,500,000 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(สี่พนั เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนหุน้ )
(- หุน้ )”

ทั้ง นี ้ ในการดํา เนิ น การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริค ณห์ส นธิ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ รวมทั้งมีอาํ นาจดําเนินการต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบี ยน
เพื่อให้การดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 333,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํ นวน
499,950,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 166,650,000 บาท และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
ให้ย กเลิ ก ข้อ ความเดิ ม และให้ใช้ข้อ ความตามรายละเอี ย ดข้างต้น รวบถึ งการมอบอํา นาจที่
เกี่ยวข้อง
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือ หุ้ น เดิ ม ของบริษั ท ที่จองซื้อ และได้ รับจั ดสรรหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุน ที่อ อกและเสนอขายให้ แ ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษั ท มี ค วามประสงค์ท่ี จะออกใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 จํานวนไม่ เกิน 833,250,000
หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1
หน่วย ใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)
และมีราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเท่ากับ 1.65 บาทต่อหุน้ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทัง้ นี ้ ใน
กรณีท่ีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เหลือจากการคํานวณตามอัตราส่วนการจัดสรร
ดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จํานวน
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ทัง้ นี ้ บริษัทจะดําเนินการเกี่ยวกับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตามประกาศของตลาด
หลักทรัพ ย์ฯ ต่ อไป เงื่อนไขและสรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้น ของใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ANAN-W1
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ทัง้ นี ้ ในการดําเนินการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทํา
การแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํ นาจในการกําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข
ที่จาํ เป็ น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ได้ทุก
ประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(ก) จัดเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญ แสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทั้งกําหนด
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็ นต้น
(ข) ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่นเอกสารต่าง ๆ ที่จาํ เป็ น หรือเกี่ยวข้องกับการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ANAN-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอํานาจช่วง ให้มีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่อง
กับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 สําเร็จลุล่วงทุกประการ
(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อํานาจดําเนิน การต่าง ๆ ที่ จาํ เป็ น เพื่ อให้เป็ น ไปตามคําสั่งของนายทะเบี ยน เพื่ อให้ก าร
ดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ท เห็น ว่าการออกใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ANAN-W1 จะช่วยเสริม สร้างความ
แข็งแกร่งให้บริษัท เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการดําเนินงาน และเพื่อสํารองเงินไว้ใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทใน
อนาคต จึงเห็น สมควรเสนอให้ท่ีป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติก ารออกใบสําคัญ แสดงสิ ท ธิ
ANAN-W1 จํา นวนไม่ เกิ น 833,250,000 หน่ ว ย เพื่ อ จัด สรรให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริษั ท ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ และการมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทําให้
บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (2) การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้น
สามัญ ของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนดังกล่าว

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ บ ริษั ท จะดํา เนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํา นวน
333,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 166,650,000 บาท
รายละเอียดปรากฎตามในวาระที่ 1 นัน้
บริษทั มีความประสงค์ท่ีจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี ้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วน
การจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญ เดิ ม ต่ อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน โดยมี ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55
บาท โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน ให้แ ก่ผู้ถือ หุ้นเดิ ม ของบริษั ท ตามสัด ส่ว น
จํานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ขา้ งต้น บริษัทได้พิจารณากําหนดตามราคาตลาดของหุน้ บริษัท
โดยกําหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 9 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทําการติดต่อกัน ก่อนวันที่
คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณา ในวันที่ 27 กันยายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 15 – 23
กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.71 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
ผูถ้ ื อหุ้นอาจจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตนตามอัตราที่กาํ หนดไว้ข้างต้นได้
(Oversubscription) โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้
เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ ตาม
สิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ใน
กรณีท่ีมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัท จะจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนที่ เหลือดังกล่าวให้กับ ผู้ถือหุ้นเดิม ที่
ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การ
จัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้
ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(ก) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือ
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หุน้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซือ้
หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
ในรอบแรกน้อยกว่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัท
จะจัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายโดยนํา
สัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุน้ ที่
เหลือ จะได้เป็ นจํานวนหุ้นที่ผู้ท่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายมีสิทธิ ท่ีจะได้รับ
จัดสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จํานวนหุน้ ที่จะได้รบั
การจัดสรรจะไม่เกินจํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชําระค่าจองซือ้ แล้ว
(2) ในกรณี ท่ียังมี หุน้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทาํ การจัดสรร
ให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วน
การถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนําสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ คูณด้วยจํานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ น
จํานวนหุน้ ที่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่ีมี
เศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ โดยจํานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกิน
จํานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชําระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี ้ ให้ดาํ เนินการ
จัดสรรหุน้ ให้แก่ผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือ
จากการจัดสรร
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษั ทที่จองซือ้ เกิน กว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณี ใด
จะต้องไม่ทาํ ให้ผถู้ ือหุน้ รายใด ถือหุน้ ของบริษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจํากัดการถือหุน้
ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทรายใด หาก
การดําเนินการดังกล่าวทําให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้
เดิมของบริษัทซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณา
เห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธีก าร
หรือเงื่อนไขที่กาํ หนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ และการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจาก
การจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้ดาํ เนินการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิกาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และวันจอง
ซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน
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2564 (รวม 5 วันทําการ) อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซือ้ หุน้ และได้รบั การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
และได้รบั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั อนุมตั ิ
จากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ในการดําเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุน้ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํ นาจ
ในการดําเนินการดังต่อไปนี ้
(ก) พิ จ ารณากํา หนดรายละเอี ย ดการจัด สรรหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เพื่ อ เสนอขายให้แ ก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
(ข) กําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว
ทัง้ จํานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ
ขาย วิ ธีก ารชําระราคา หรือ รายละเอีย ดในการจัด สรรและการเสนอขายอื่ น ๆ เช่ น
เปลี่ยนแปลงวันกําหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
(ค) ลงนามในแบบคําขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนําหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษั ท เข้า จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรัพ ย์ฯ และ
ดําเนินการใด ๆ ที่จาํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ
เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถื อหุน้ ภายใต้เงื่อนไขของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อํานาจดําเนิ นการต่ าง ๆ ที่ จาํ เป็ นเพื่ อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบี ยน เพื่ อให้การ
ดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนข้างต้น ปรากฏในแบบรายงานการ
เพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ 1 และเอกสาร
แนบ 3 ตามลําดับ
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วน
การถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1
โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)
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ในการดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิท ธิตามใบสําคัญ แสดงสิท ธิ
ANAN-W1 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัท หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํ นาจใน
การกําหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาํ เป็ น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและการจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิ ANAN-W1 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง และภายใต้ก รอบของการอนุมัติ ข องที่ ป ระชุม วิส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น โดย
รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
(ก) จัด เตรี ย มข้อ กํา หนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 รวมทั้ ง
กําหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรใบสําคัญ แสดงสิทธิ ANAN-W1
เป็ นต้น
(ข) ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาํ เป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการ
ออกและจั ด สรรใบสําคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 ต่ อ สํานั กงานคณะกรรมการกํากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ บริษั ท ศู นย์รับฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ค) การนํา ใบสํา คัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละหุ้น สามัญ ที่ เกิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามัญ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตั้งผู้รบั มอบอํานาจช่วง ให้มี อ าํ นาจดําเนิน การต่างๆ อัน จําเป็ นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อให้การออก
และการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 สําเร็จลุล่วงทุกประการ
(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อํานาจดําเนิ นการต่ าง ๆ ที่ จาํ เป็ นเพื่ อให้เป็ นไปตามคําสั่งของนายทะเบี ยน เพื่ อให้การ
ดําเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและสรุปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ท เห็น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นพิ จารณาอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้น
สามัญ เพิ่มทุน จํานวนไม่ เกิน 833,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถื อหุ้น เดิม ของบริษั ท ตามสัด ส่วนจํานวนหุ้นที่แต่ ละรายถื ออยู่ และ (2) การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญ แสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้ และ
ได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และ
การมอบอํานาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญ ผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมการประชุมวิสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้
คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงมีมติให้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผูถ้ ือหุน้ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน โปรดดําเนินการตามข้อปฏิบัติส าํ หรับ การเข้าร่วมประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิ เล็ก ทรอนิกส์ (EMeeting) และการมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5) และโปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) (เอกสารแนบ 6)
หากผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 7) เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือ
มอบฉั น ทะแบบ ก หรือ หนั ง สื อ มอบฉั น ทะแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ ง ส่ ว นผู้ถื อ หุ้น ต่ า งชาติ ซ่ึ ง แต่ ง ตั้ง ให้คั ส โตเดี ย น
(Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ทั้งนี ้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท www.ananda.co.th
หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (เอกสารแนบ 8) เพื่อส่งเสริมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามที่แนบมาพร้อมนี ้
บริษัทได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้
ที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701
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