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หนา้ 1 

 

ท่ี ADC 049/2564 

 วนัท่ี 7 ตลุาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564  

  2.  เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 

 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจง้ใหท้ราบว่า คณะกรรมการบรษิัทไดม้ี

มติใหเ้รียกประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัศุกรท่ี์ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เน่ืองดว้ยบริษัทมีความประสงคท่ี์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบรษิัท เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งและ

สภาพคล่องทางการเงิน เพ่ือใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทนุเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัท ตลอดจนช่วยเพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ บริษัทจึงจะดาํเนินการเพ่ิมทุน

จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 

499,950,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,666,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท เพ่ือรองรบั (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ท่ีจะทาํใหบ้รษิทัมี

หน้าท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนใดตามท่ีบริษัท

พิจารณาเห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดง

สิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุ่นท่ี 1 (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  

   ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้และเพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ขา้งตน้ ปรากฏในวาระท่ี 3 ท่ีจะนาํเสนอ

ต่อไป และปรากฏในแบบรายงานเพ่ิมทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน 

ตามเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 3 ตามลาํดบั 

  นอกจากนี้ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไข

หนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (เร่ืองทนุจดทะเบียน) ของบริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม

และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 

 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 

หนา้ 2 
 

  “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน   499,950,000 บาท (ส่ีรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนหา้หมื่นบาท) 

    แบ่งออกเป็น  4,999,500,000 หุน้ (ส่ีพนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นหา้แสนหุน้) 

    มลูค่าหุน้ละ                   0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

   โดยแบ่งออกเป็น 

    หุน้สามญั  4,999,500,000 หุน้ (ส่ีพนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นหา้แสนหุน้) 

    หุน้บรุมิสิทธิ                         -    หุน้ (- หุน้)” 

  ทั้งนี ้ ในการดําเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุน 

จดทะเบียนของบริษัทข้างตน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทน

บรษิัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษิัทมอบหมาย 

เป็นผูม้ีอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์รวมทั้งมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 

499,950,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 1,666,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว้

หุน้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท และอนุมตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ

ของบรษิัท ขอ้ 4. (เร่ืองทนุจดทะเบียน) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัท โดย

ให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความตามรายละเอียดข้างต้น รวบถึงการมอบอาํนาจท่ี

เก่ียวขอ้ง   

การลงมต ิ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก ่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จํานวนไม่เกิน 833,250,000 

หน่วย เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออก

และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่ต่อ 1 

หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)  

และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเท่ากบั 1.65 บาทต่อหุน้ และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 2 ปี ทัง้นี ้ใน

กรณีท่ีมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เหลือจากการคาํนวณตามอตัราส่วนการจดัสรร

ดงักล่าวใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จาํนวน  



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) 

 
 

หนา้ 3 
 

 ทัง้นี ้บริษัทจะดาํเนินการเก่ียวกับการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาด

หลักทรพัยฯ์ ต่อไป เงื่อนไขและสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 

ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ทัง้นี ้ในการดาํเนินการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการ

ผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษิัท หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบรษิัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํ

การแทนบรษิัทมอบหมาย มีอาํนาจในการกาํหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข

ท่ีจาํเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ไดทุ้ก

ประการภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และภายใตก้รอบของการอนุมัติของท่ีประชุม

วิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถงึแต่ไม่จาํกดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมขอ้กาํหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทั้งกาํหนด

รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ยื่นเอกสารต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น หรือเก่ียวขอ้งกับการออก

และจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรพัย ์ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรือบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การนาํใบสาํคญัแสดงสิทธิและหุน้สามัญท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ ANAN-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอาํนาจช่วง ใหม้ีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ือง

กบัการออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพ่ือใหก้ารออกและการจัดสรร

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 สาํเรจ็ลลุ่วงทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี

อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การ

ดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จะช่วยเสริมสรา้งความ

แข็งแกร่งใหบ้ริษัท เพ่ิมความยืดหยุ่นทางการเงินในการดาํเนินงาน และเพ่ือสาํรองเงินไวใ้ชเ้ป็น

เงินทนุหมนุเวียนของบรษิัท สอดคลอ้งกบัแผนธุรกิจของบรษิัท และเพ่ิมสภาพคล่องใหแ้ก่บรษิัทใน

อนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ANAN-W1 จํานวนไม่เกิน 833,250,000 หน่วย เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม

สดัส่วนการถือหุน้ และการมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้  

การลงมต ิ   มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทําให้

บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  และ (2) การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น

สามัญเพิ่มทุนทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนดังกล่าว 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามท่ีบริษัทจะดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

333,300,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จาํนวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิม

ทนุจาํนวน 1,666,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท 

รายละเอียดปรากฎตามในวาระท่ี 1 นัน้ 

 บรษิทัมีความประสงคท่ี์จะจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงัต่อไปนี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกนิ 833,250,000  หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพ่ือ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจาํนวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ ในอตัราส่วน

การจัดสรรหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.55  

บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้  

ในการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน

จาํนวนหุน้ท่ีแต่ละรายถืออยู่ขา้งตน้ บรษิัทไดพิ้จารณากาํหนดตามราคาตลาดของหุน้ บริษัท

โดยกาํหนดส่วนลดประมาณรอ้ยละ 9  ของราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้ของบริษัทในตลาด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการติดต่อกัน ก่อนวนัท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอวาระเร่ืองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนต่อท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ

หุน้ครัง้ท่ี 1/2564 เพ่ือพิจารณา ในวนัท่ี 27 กันยายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี  15 – 23 

กนัยายน 2564) ซึ่งเท่ากบั 1.71 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์)  

ผูถื้อหุ้นอาจจองซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราท่ีกาํหนดไวข้้างตน้ได้

(Oversubscription) โดยท่ีผูถื้อหุน้เดิมท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ท่ีจองซือ้

เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีไดจ้องซือ้ตาม

สิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ใน

กรณีท่ีมีหุน้สามญัเพ่ิมทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้กผู่ถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือ

หุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมท่ี

ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ท่ีไดร้บัการ

จดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้

ท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้

ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากบัหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือ
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หุน้ บรษิัทจะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิและชาํระค่าจองซือ้

หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจาํนวนท่ีแสดงความจาํนงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

(ข) ในกรณีท่ีมีหุน้เหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้

ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ท่ีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้ บรษิัท

จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาํ

สดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ี

เหลือ จะไดเ้ป็นจาํนวนหุ้นท่ีผู้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้ับ

จดัสรร ในกรณีท่ีมีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จาํนวนหุน้ท่ีจะไดร้บั

การจดัสรรจะไม่เกินจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้แลว้ 

(2) ในกรณีท่ียังมีหุน้คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามขอ้ (ข) (1) ให้ทาํการจัดสรร

ใหแ้กผู่ท่ี้จองซือ้เกนิกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วน

การถือหุน้เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาํสดัส่วนการถือหุน้

เดิมของผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คูณดว้ยจาํนวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็น

จาํนวนหุน้ท่ีผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะไดร้บัจดัสรร ในกรณีท่ีมี

เศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ โดยจาํนวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกิน

จาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และชาํระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้าํเนินการ

จดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามวิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือ

จากการจดัสรร 

นอกจากนี ้การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด

จะตอ้งไม่ทาํใหผู้ถื้อหุน้รายใด ถือหุน้ของบรษิัทในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกัดการถือหุน้

ของคนต่างดา้วตามท่ีระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทรายใด หาก

การดาํเนินการดงักล่าวทาํใหบ้ริษัทตอ้งมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทซึ่งมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอ่ืนใดตามท่ีบริษัทพิจารณา

เห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจง้ใหท้ราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

หรือเงื่อนไขท่ีกาํหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนในครัง้นี ้

อน่ึง หากยงัมีหุน้สามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วน

การถือหุน้ และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจาก

การจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใหด้าํเนินการลดทุน

จดทะเบียนของบรษิัทโดยการตดัหุน้สามญัเพ่ิมทนุส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิง้ 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิกาํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิ

ไดร้บัการจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุน (Record Date) ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 และวันจอง

ซือ้หุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทในช่วงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
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2564 (รวม 5 วันทาํการ) อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซือ้หุน้และไดร้บัการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

และไดร้บัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัอนุมตัิ

จากท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ในการดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วน

การถือหุน้ ใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษิัท หรือบุคคล

ท่ีคณะกรรมการบรษิัท หรือ กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย  มีอาํนาจ

ในการดาํเนินการดงัต่อไปนี ้

(ก) พิจารณากําหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขายให้แก่ 

ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ท่ีเก่ียวขอ้ง   

(ข) กาํหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ เช่น จดัสรรในคราวเดียว

ทัง้จาํนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ

ขาย วิธีการชําระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น 

เปล่ียนแปลงวนักาํหนดสิทธิรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 

(ค) ลงนามในแบบคาํขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ

เจา้หนา้ท่ี หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ดาํเนินการใด ๆ ท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไดทุ้กประการ 

เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใตเ้งื่อนไขของ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ง) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี

อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การ

ดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบูรณ ์

ทัง้นี ้รายละเอียดเพ่ิมเติมของการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุขา้งตน้ ปรากฏในแบบรายงานการ

เพ่ิมทนุ (F53-4) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ ตามเอกสารแนบ 1 และเอกสาร

แนบ 3 ตามลาํดบั 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท

ท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน

การถือหุน้ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 

โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) 
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ในการดาํเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรบัการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

ANAN-W1 ใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบรษิัท หรือบคุคล

ท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทมอบหมาย มีอาํนาจใน

การกาํหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีจาํเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกับ

การออกและการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ไดทุ้กประการภายใตเ้งื่อนไขของ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดย

รายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทั้ง

กาํหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 

เป็นตน้ 

(ข) ใหข้อ้มูล ติดต่อ จัดทาํ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการ

ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงาน หรือบคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(ค) การนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญท่ีเกิดจากการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(ง) แต่งตั้งผู้รบัมอบอาํนาจช่วง ให้มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควรอัน

เก่ียวเน่ืองกบัการออกและการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพ่ือใหก้ารออก

และการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 สาํเรจ็ลลุ่วงทกุประการ 

(จ) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมี

อาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การ

ดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

  ทัง้นี ้เงื่อนไขและสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (1) การจัดสรรหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 833,250,000  หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพ่ือเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ีแต่ละรายถืออยู่ และ (2) การจัดสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุจาํนวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพ่ือรองรบัการใช้

สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพ่ือจัดสรรใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และ

ไดร้บัจดัสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ และ

การมอบอาํนาจท่ีเก่ียวขอ้ง ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี ้

คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงมีมติใหจ้ดัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในรูปแบบ

การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยท่านผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้

ร่วมประชุมแทน โปรดดาํเนินการตามข้อปฏิบัติสาํหรบัการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-

Meeting) และการมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5) และโปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (เอกสารแนบ 6)  

หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น

หรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 7) เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใชห้นงัสือ

มอบฉันทะแบบ ก หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แบบใดแบบหน่ึง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ก หรือ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค  ไดท่ี้เว็บไซตข์องบริษัท www.ananda.co.th 

หรือใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข (เอกสารแนบ 8) เพ่ือส่งเสรมิหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีตามท่ีแนบมาพรอ้มนี ้  

  บรษิัทไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้

ท่ี 1/2564 (Record Date) ในวนัท่ี 11 ตลุาคม 2564 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

         
                                     (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 

                                      ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

 

 

 

 

 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 

โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701 

http://www.ananda.co.th/
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