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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2564 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชมุเมื่อวนัศกุรท์ี่ 29 ตลุาคม 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยเป็นการประชมุ
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง  
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ 
แทน และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2) นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร 
ความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

3) นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบรหิารความเส่ียง และกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน  

4) นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 
5) นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
6) นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ   กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร  
7) นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8) นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
9) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา      กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

 
กรรมการทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1) นายนพพร เทพสิทธา                 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 
ทั้งนี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งหมด 10 คน และเขา้ร่วมประชุมจ านวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการเขา้ร่วมประชุม
เท่ากบัรอ้ยละ 90 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1) นายรชฎ นนัทขวา้ง   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายบรหิารการเงิน 

2) นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานกุารบรษิัท 
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ทีป่รึกษาทางการเงนิจาก บริษัทหลักทรัพย ์กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

1) นายพงศศ์กัดิ์ พฤกษ์ไพศาล 
2) นางสาวนนัทิยา จารุสมฤทธ์ิ 
3) นายภควตั พลงัวชิรา 
 
ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค,์ ชินวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด 

1) นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล 
2) นายวีรากร ส าราญเวทย ์

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล เลขานุการบริษัท เป็นผูช้ีแ้จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด  ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย  ไม่ เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่าง
หน่ึงเท่านัน้ เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทย  เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้
เท่านัน้ จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้  ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิ
ออกเสียงที่มีอยู่ ทัง้นี ้หากผูร้บัมอบฉนัทะที่เป็นคสัโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการ
งดออกเสียง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน  

1. ในการลงคะแนนเสียง ใหผู้้ถือหุน้เลือกวาระที่ตอ้งการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรบัการออกเสียง
ลงคะแนน คือ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  

2.  บริษัทจะแจง้เปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะ
ประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน และไดร้ะบกุารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้ 
บรษิัทจะลงคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้นัน้ มอบฉนัทะมาทกุประการ   

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในระบบว่า   ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  ระบบจะถือว่า
ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 
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การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามขอ้สงสัยในแต่ละวาระ ขอให้พิมพข์อ้ความ
ซักถาม หรือแสดงความเห็นส่งเขา้มาในระบบ โดยจะตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุลก่อนถามค าถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้ 
ทั้งนี ้เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถ้วน โดยขอความกรุณาผู้ถือหุน้โปรดใหค้วาม
รว่มมือ เพื่อใหก้ารประชมุด าเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 

หลังจากนั้น นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล แจง้ใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง จ านวน 17 ราย และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 38 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด จ านวน 55 
ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้2,043,514,334 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 61.3116 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้
มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็นองคป์ระชุม
ตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บังคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 
  
เร่ิมการประชุม 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ไดเ้ปิด
การประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของ

บริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท    

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจของบรษิัท 
ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนส าหรบัการด าเนินธุรกิจ  ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงคท์ี่จะด าเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 499,950,000 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,666,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อ
รองรบั (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อ
หุน้ที่จะท าใหบ้รษิัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรฐัอเมริกาและประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณา
เห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 
รุ่นที่ 1 (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามัญ
เพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

 ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้  และเพื่อรองรบัการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ขา้งตน้ ปรากฏในวาระท่ี 3 ที่จะน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป และปรากฏ
ตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือ
เชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 แลว้ 

 นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัทขา้งตน้ บรษิัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบรคิณห์
สนธิของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัของบริษัท รวมทั้งกฎหมายและประกาศ
ค าสั่งของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งยกเลิกขอ้ความเดิมและตอ้งใชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 
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“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)” 

 ทัง้นี ้ในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทหรือ
กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ  ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 2,043,620,334 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บตัรเสีย - - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 106,000 หุ้น นับเป็น
จ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,043,620,334 หุน้ 
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วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที ่1 เพื่อจัดสรรให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทมีความประสงคท์ี่จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 จ านวนไม่
เกิน 833,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN-W1 โดยไม่คิดมลูค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากบั 0 บาท) และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเท่ากบั 1.65 บาทต่อ
หุน้ และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 2 ปี ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เหลือจากการค านวณตาม
อตัราส่วนการจดัสรรดงักล่าวใหปั้ดเศษดงักล่าวทิง้ทัง้จ านวน  

 บริษัทจะด าเนินการเก่ียวกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยต่อไป โดยเงื่อนไขและสรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ANAN-W1 ปรากฏตามสรุป
รายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญซึ่งไดจ้ัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 แลว้ 

 ทัง้นี ้ในการด าเนินการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใหค้ณะกรรมการบรษิัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจ
ในการก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ  าเป็น  และ/หรือ เก่ียวเนื่องกับการออกและการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ไดท้กุประการภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของ
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

(ก) จดัเตรียมขอ้ก ำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทัง้ก ำหนดรำยละเอียด

ต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งกบักำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็นตน้  

(ข) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท ำ ลงนำม ส่งมอบ ยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็น หรือเก่ียวขอ้งกับกำรออกและจดัสรร

ใบส ำคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตลำด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด กระทรวงพำณิชย ์และ

หน่วยงำน หรือบคุคลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ค) กำรน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิและหุน้สำมญัที่เกิดจำกกำรใชสิ้ทธิซือ้หุน้สำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ  

ANAN-W1 เขำ้จดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับการ

ออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อใหก้ารออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดง

สิทธิ ANAN-W1 ส าเรจ็ลลุ่วงทกุประการ  

(จ) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย  ์และมีอ านาจ

ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน

เสรจ็สมบรูณ ์
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 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ี
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ 

  
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  รุ่นที่ 1 เพื่อ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,043,620,334 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นทีผู้่ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นทีจ่ะท าให้
บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (2) การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทีอ่อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนดังกล่าว 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามที่บรษิัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 333,300,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 
1,666,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทั้งสิน้ 166,650,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามในวาระที่ 1 
นัน้  บรษิัทมีความประสงคท์ี่จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียดที่ส  าคญั ดงัต่อไปนี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 4 หุน้
สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้  

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่
ละรายถืออยู่ข้างตน้ บริษัทไดพ้ิจารณาก าหนดตามราคาตลาดของหุ้น  บริษัทโดยก าหนดส่วนลด
ประมาณรอ้ยละ 9 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้ของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ยอ้นหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเ้สนอ
วาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่  1/2564 เพื่อพิจารณาในวันที่ 27 
กันยายน 2564 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 15 – 23 กันยายน 2564) ซึ่งเท่ากับ 1.71 บาท (ข้อมูลจาก 
SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
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ผู้ ถื อหุ้นอาจจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเกินกว่า สิท ธิของตนตามอัตราที่ ก าหนดไว้ข้างต้น
ได(้Oversubscription) โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่า
สิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ในกรณีที่มี
หุน้สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ในรอบแรก
แลว้ บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่เหลือดงักล่าวใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่า
สิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิม
ที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ที่เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท  โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ในรอบ
แรกมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้  บริษัทจะ
จดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทั้งหมด
ทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรให้ แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบ
แรกนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้  บริษัทจะจดัสรรหุน้ที่
เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้ 

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย  โดยน าสดัส่วน

การถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็น

จ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของ

หุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผู้

ถือหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผู้ ที่

จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม

ของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกนิ

กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ีเหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ท่ีผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ 

โดยจ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และ

ช าระค่าจองซือ้แลว้ ทั้งนี ้ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม

วิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด  จะตอ้งไม่ท า
ให ้ผูถื้อหุน้รายใดถือหุน้ของบรษิัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่
ระบ ุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัท 



- 8 - 

ทัง้นี ้บรษิัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิทัรายใด หากการด าเนินการ
ดงักล่าวท าใหบ้ริษัทตอ้งมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทซึ่งมีถิ่นท่ี
อยู่ในประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจง้ให้
ทราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้
และการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจดัสรรเพื่อรองรบั
การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ใหด้  าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดั
หุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนท่ีคงเหลือจากการเสนอขายทิง้ 

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทมีมติอนมุตัิก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิได้รบัการ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 และวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบรษิัทในช่วงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วนัท าการ)  

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ 
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท  หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บรษิัท หรือ กรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการ ดงัต่อไปนี ้

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

(ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้ง
จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ ขาย 
วิธีการช าระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น  ๆ  เช่น เปล่ียนแปลงวนั
ก าหนดสิทธิรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน  

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ เจา้หนา้ที่
หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เขา้จด
ทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และ ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไดทุ้กประการ  เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผู้ถือหุน้เดิมของ
บรษิัทตามสดัส่วนการถือหุน้ภายใต ้เงื่อนไขของ กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(ง) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย์ และมี
อ านาจด าเนินการต่าง  ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน  เพื่อให้การ 
ด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 

ทัง้นี ้รายละเอียดเพิ่มเติมของการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนขา้งตน้ ปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุน 
(F53-4) และสารสนเทศการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ซึ่งไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถ้ือหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 แลว้ 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการ
ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บั
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จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในอตัราส่วน 1 หุน้
สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อ
หน่วยเท่ากบั 0 บาท) 

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  ANAN-W1 
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท  หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย  มีอ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ข
เปล่ียนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเนื่องกบัการออกและการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN-W1 ไดทุ้กประการภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการ
อนมุตัิของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง 

(ก) จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ANAN-W1 รวมทั้งก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็นตน้  

(ข) ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการออกและ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย ์และหน่วยงาน หรือบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

(ค) การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุน้สามัญที่เกิดจากการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ ANAN-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(ง) แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหม้ีอ  านาจด าเนินการต่าง ๆ อนัจ าเป็นและสมควรอันเก่ียวเนื่องกับ
การออกและการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อใหก้ารออกและการจดัสรรใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN-W1 ส าเรจ็ลลุ่วงทกุประการ  

(จ) จดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจด
ทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 

ทัง้นี ้เงื่อนไขและสรุปรายละเอียดเบือ้งตน้ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียด
เบือ้งตน้ของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญซึ่งไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 แลว้ 

  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนเพื่อรองรบั (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่
จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  และ (2) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนดงักล่าว 
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 มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อรองรบั (1) การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทมีหนา้ที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (2) การใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท รุน่ท่ี 1 
เพื่อจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนดงักล่าวตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,059,550,334 99.9951 
ไม่เห็นดว้ย 100,000 0.0049 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 16,030,000 หุน้ นบัเป็น
จ านวนหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 2,059,550,334 หุน้  

 
วาระที ่4 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

นางสาวชชัศร รกัธรรมานนท ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บรษิัทจะหาเงินเพิ่มโดยไม่ตอ้งเพิ่มทนุไดห้รือไม่ 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ทางคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาทางเลือกหลายๆ 
แนวทางแลว้ เห็นว่าการเพิ่มทนุน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ 

นส. สุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าความคืบหน้าของโครงการแอชตัน อโศก และยอด Backlog 
ปัจจบุนัของบรษิัท 

นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริหาร แจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดย้ื่นค าอุทธรณต์่อศาลปกครอง
สงูสดุเมื่อวนัที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีลกูคา้ของบริษัทที่เขา้อยู่อาศยัในโครงการแอชตนั อโศก ได้ร่วมลงนามในค ายื่น
อุทธรณด์ว้ยจ านวน 297 ราย บริษัทไดป้ฏิบตัิถกูตอ้งตามขัน้ตอนของกฏหมาย มีการดูแลลกูบา้นในการช่วยประสานงาน
กับธนาคารในการขอสินเชื่อ รวมทัง้ใหค้วามร่วมมือกับองคก์รต่างๆ ที่ไดร้บัผลกระทบ ส่วนยอด Backlog ของบริษัทในปี 
2564 มีจ านวนประมาณ 10,000 ลา้นบาท 

นายโชคชยั ศรีเสวกกาญจน ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บรษิัทมีความมั่นใจว่าการเพิ่มทนุจะส าเรจ็หรือไม่ และถา้
ผูถื้อหุน้รายย่อยหลายรายสละสิทธ์ิการจองซือ้หุน้ในครัง้นี ้กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่จะใชสิ้ทธิการจองซือ้สิทธิหรือไม่ และจะ
จองซือ้เกินสิทธิหรือไม่ เพื่อใหก้ารเพิ่มทนุในครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็ 

นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ทางบริษัทไดร้บัแจง้จากผูถื้อหุน้รายใหญ่บางรายว่า จะ
ใชสิ้ทธิการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุตามสิทธิที่ไดร้บั และอาจจะมีการจองซือ้เกินสิทธิดว้ย  

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เงินเพิ่มทุนนี ้จะน าไปจดัสรรใชอ้ย่างไรบา้ง และเห็นว่า
เพียงพอส าหรบัสภาพคล่องต่อไปหรือไม่ และหลงัจากนีแ้ลว้ ทางบริษัทจะสามารถระดมทนุผ่านหุน้กูไ้ดต้่อไปหรือไม่ ทาง
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บริษัทมีแผนการหาทุนเพื่อท าธุรกิจต่อไปอย่างไรบา้ง และนางสาวราตรี วิศิษฎส์รุวงศ ์ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เงินที่ไดจ้าก
การเพิ่มทนุนี ้จะน าไปใชท้ าอะไร และสรา้งอตัราผลตอบแทนในอนาคตอย่างไร 

นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า การเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบรษิัท 
และลดอตัราหนีสิ้นต่อทนุ (D/E Ratio) โดยคาดว่าจะลดจาก 1.57 เท่า เป็น 1.46 เท่า และช่วยเสรมิสรา้งความมั่นใจใหก้บั
นักลงทุน ท าให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ไดต้่อไป โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการพฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยข์องบรษิัท  

นายสมิทธ ์แสงศุภวานิช ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า หากในปีหนา้ ทางบริษัทยงัไม่สามารถออกหุน้กู ้(Bond) ได ้
เงินสดที่เพิ่มนี ้จะสามารถใชไ้ดน้านอีกเท่าไร หรือ ทางบริษัทมีแผนอย่างไร และในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 นี ้บริษัทจะมีการ
เปิดตวัโครงการใหม่หรือไม่ 

นายประเสรฐิ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบรหิาร ชีแ้จงว่า สภาวะตลาดในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไม่เอือ้ประโยชน์
ต่อการเปิดโครงการใหม่ บรษิัทจะเปิดโครงการใหม่ในปีหนา้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลาเขา้รว่มประชมุ และ
ขอปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 

 
ปิดประชมุ เวลา 14.35 น. 

                       
         - ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี - 
          (ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
                ประธานท่ีประชมุ 

 
   - นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล - 

 (นางสาวธมนวรรณ วรพงศจ์ิรกาล) 
                        เลขานกุารบรษิัท 


