รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2564
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 29 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเป็ นการประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1) ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
3) นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
4) นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์
5) นายชานนท์ เรืองกฤตยา
6)
7)
8)
9)

นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ
แทน และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุม
1) นายนพพร เทพสิทธา

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี ้ กรรมการบริษัทมีจานวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมจานวน 9 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุม
เท่ากับร้อยละ 90
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1) นายรชฎ นันทขว้าง
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ ายบริหารการเงิน
2) นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท
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ทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
1) นายพงศ์ศกั ดิ์ พฤกษ์ไพศาล
2) นางสาวนันทิยา จารุสมฤทธิ์
3) นายภควัต พลังวชิรา
ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
1) นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล
2) นายวีรากร สาราญเวทย์
ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท เป็ นผูช้ ีแ้ จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง และผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ ท่านนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านัน้ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้
เท่านัน้ จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้ หมดแล้ว ต้องไม่เกินจานวนสิทธิ
ออกเสียงที่มีอยู่ ทัง้ นี ้ หากผูร้ บั มอบฉันทะที่เป็ นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจานวนเสียงที่มี จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็ นการ
งดออกเสียง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุน้ เลือกวาระที่ตอ้ งการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่ มสาหรับการออกเสียง
ลงคะแนน คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. บริษัทจะแจ้งเปิ ดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิ ดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะ
ประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ
3. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามที่ผถู้ ือหุน้ นัน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
4. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ระบบจะถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ มีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
ขัน้ ตอนการประชุม
ในการประชุมจะดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
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การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ พิมพ์ขอ้ ความ
ซักถาม หรือแสดงความเห็นส่งเข้ามาในระบบ โดยจะต้องแจ้งชื่อ -นามสกุลก่อนถามคาถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้
ทั้งนี ้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยขอความกรุ ณาผู้ถือหุน้ โปรดให้ความ
ร่วมมือ เพื่อให้การประชุมดาเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
หลังจากนั้น นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จานวน 17 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จานวน 38 ราย รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด จานวน 55
ราย นับรวมจานวนหุน้ ได้ 2,043,514,334 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 61.3116 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ทัง้ นี ้
มีผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิ ดการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
เริ่มการประชุม
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิ ด
การประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเพิ่มความ
แข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงิน และเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงมีความประสงค์ท่ีจะดาเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 333,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 499,950,000 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 1,666,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 166,650,000 บาท เพื่อ
รองรับ (1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ที่จะทาให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณา
เห็นสมควร (“การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
รุ่นที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ื อหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ทัง้ นี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ และเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 3 ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อไป และปรากฏ
ตามแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้จดั ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 แล้ว
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งกฎหมายและประกาศ
คาสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยต้องยกเลิกข้อความเดิมและต้องใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน
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“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

499,950,000 บาท
4,999,500,000 หุน้
0.10 บาท

(สี่รอ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาท)
(สี่พนั เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนหุน้ )
(สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

4,999,500,000 หุน้

หุน้ บุรมิ สิทธิ

- หุน้

(สี่พนั เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนหุน้ )
(- หุน้ )”

ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้ มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน
เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่
เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ:

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
2,043,620,334
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
-

ในวาระนีม้ ีผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 106,000 หุ้น นับเป็ น
จานวนหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,043,620,334 หุน้
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วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ท่จี ะออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 จานวนไม่
เกิน 833,250,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วย ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญเท่ากับ 1.65 บาทต่อ
หุน้ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เหลือจากการคานวณตาม
อัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ ทัง้ จานวน
บริษัทจะดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทยต่ อ ไป โดยเงื่ อ นไขและสรุ ป รายละเอี ย ดเบื อ้ งต้น ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 ปรากฏตามสรุ ป
รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ ซึ่ง ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 แล้ว
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจ
ในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ได้ทกุ ประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมทัง้ กำหนดรำยละเอียด
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็ นต้น
(ข) ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทำ ลงนำม ส่งมอบ ยื่นเอกสำรต่ำง ๆ ที่จำเป็ น หรือเกี่ยวข้องกับกำรออกและจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพำณิชย์ และ
หน่วยงำน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค) กำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุน้ สำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิซือ้ หุน้ สำมัญตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ
ANAN-W1 เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
(ง) แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN-W1 สาเร็จลุล่วงทุกประการ
(จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียน
เสร็จสมบูรณ์
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ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดง
สิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ การออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 3

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,043,620,334
100.0000
0
0.0000
-

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจานวนหุ้นทีผ่ ู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นทีจ่ ะทาให้
บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (2) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุ้น
สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนทีอ่ อกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนดังกล่าว

ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 333,300,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 499,950,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
1,666,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทั้งสิน้ 166,650,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามในวาระที่ 1
นัน้ บริษัทมีความประสงค์ท่จี ะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 4 หุน้
สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
ในการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่
ละรายถื ออยู่ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากาหนดตามราคาตลาดของหุ้น บริษัทโดยกาหนดส่ ว นลด
ประมาณร้อยละ 9 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ย้อนหลัง 7 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
วาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาในวันที่ 27
กัน ยายน 2564 (กล่ า วคื อ ระหว่ า งวัน ที่ 15 – 23 กัน ยายน 2564) ซึ่ง เท่ า กับ 1.71 บาท (ข้อ มูลจาก
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
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ผู้ ถื อ หุ้ น อาจจองซื ้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เกิ น กว่ า สิ ท ธิ ข องตนตามอั ต ราที่ ก าหนดไว้ ข้ า งต้ น
ได้(Oversubscription) โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่า
สิ ท ธิ ก็ ต่ อ เมื่ อมีหุ้น เหลือ จากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท ที่ได้จองซื อ้ ตามสิ ทธิ ครบถ้วน
ทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในครัง้ นี ้ ในกรณีท่มี ี
หุน้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบแรก
แล้ว บริษัทจะจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่า
สิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมในราคาเดียวกันกับหุน้ ที่ได้รบั การจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิม
ที่ประสงค์จะจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
(ก)

ในกรณีท่ีมีหุน้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในรอบ
แรกมากกว่าหรือเท่ากับหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทจะ
จัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทั้งหมด
ทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ

(ข)

ในกรณีท่ีมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ในรอบ
แรกน้อยกว่าหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ เดิมจองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทจะจัดสรรหุน้ ที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี ้
(1)

จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วน
การถือหุน้ เดิมของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือ จะได้เป็ น
จานวนหุน้ ที่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่จี ะได้รบั จัดสรร ในกรณีท่มี ีเศษของ
หุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ นี ้ จานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผู้
ถือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว

(2)

ในกรณีท่ียงั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ ที่
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิม
ของผูท้ ่จี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ ่จี องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ คูณด้วยจานวนหุน้ ที่เหลือจะได้เป็ นจานวนหุน้ ที่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิท่ีจะได้รบั จัดสรร ในกรณี ท่ีมีเศษของหุน้ ให้ปัดเศษของหุน้ นั้นทิง้
โดยจานวนหุน้ ที่จะได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจองซือ้ และ
ชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทั้งนี ้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ท่ีจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ต าม
วิธีการในข้อนี ้ จนกระทั่งไม่มีหนุ้ เหลือจากการจัดสรร

นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทา
ให้ ผูถ้ ือหุน้ รายใดถือหุน้ ของบริษัทในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่
ระบุ ไว้ในข้อบังคับของบริษัท
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ทัง้ นี ้ บริษัทอาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษทั รายใด หากการดาเนินการ
ดังกล่าวทาให้บริษัทต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทซึ่งมีถ่ินที่
อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิ จารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้
ทราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรือ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
และการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัด
หุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตั ิกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 และวันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วันทาการ)
ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัท หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการดาเนินการ ดังต่อไปนี ้
(ก)
(ข)

(ค)

(ง)

พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้ง
จานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ ขาย
วิธีการชาระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวัน
กาหนดสิทธิรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ลงนามในแบบค าขออนุ ญ าต การขอผ่ อ นผัน หนัง สื อ บอกกล่ า ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ เจ้าหน้าที่
หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมของ
บริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ ภายใต้ เงื่อนไขของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และมี
อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของนายทะเบี ย น เพื่ อ ให้ก าร
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทัง้ นี ้ รายละเอียดเพิ่มเติมของการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนข้างต้น ปรากฏตามแบบรายงานเพิ่มทุน
(F53-4) และสารสนเทศการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้จดั ส่งให้กับผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 แล้ว
2. จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั
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จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้
สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อ
หน่วยเท่ากับ 0 บาท)
ในการดาเนินการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือ กรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มีอานาจในการกาหนดหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/หรือ เกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN-W1 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการ
อนุมตั ิของที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
(ก)

จั ด เตรี ย มข้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 รวมทั้ ง ก าหนด
รายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เป็ นต้น

(ข)

ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(ค)

การนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ง)

แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN-W1 สาเร็จลุล่วงทุกประการ

(จ)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทัง้ นี ้ เงื่อนไขและสรุปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียด
เบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญซึ่งได้จัดส่งให้กับผูถ้ ื อหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 แล้ว
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่
จัดสรรให้กับผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (2) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออก
และเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนดังกล่าว
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดั สรรให้กับผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัทมีหน้าที่
ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (2) การใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 1
เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนดังกล่าวตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทล่ี ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,059,550,334
99.9951
100,000
0.0049
-

หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 16,030,000 หุน้ นับเป็ น
จานวนหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,059,550,334 หุน้

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางสาวชัชศร รักธรรมานนท์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทจะหาเงินเพิ่มโดยไม่ตอ้ งเพิ่มทุนได้หรือไม่

นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทางเลือกหลายๆ
แนวทางแล้ว เห็นว่าการเพิ่มทุนน่าจะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ
นส. สุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าความคืบหน้าของโครงการแอชตัน อโศก และยอด Backlog
ปั จจุบนั ของบริษัท
นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ย่ืนคาอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง
สูงสุดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 โดยมีลกู ค้าของบริษัทที่เข้าอยู่อาศัยในโครงการแอชตัน อโศก ได้ร่วมลงนามในคายื่น
อุทธรณ์ดว้ ยจานวน 297 ราย บริษัทได้ปฏิบตั ิถกู ต้องตามขัน้ ตอนของกฏหมาย มีการดูแลลูกบ้านในการช่วยประสานงาน
กับธนาคารในการขอสินเชื่อ รวมทัง้ ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่ได้รบั ผลกระทบ ส่วนยอด Backlog ของบริษัทในปี
2564 มีจานวนประมาณ 10,000 ล้านบาท
นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า บริษัทมีความมั่นใจว่าการเพิ่มทุนจะสาเร็จหรือไม่ และถ้า
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยหลายรายสละสิทธิ์การจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นี ้ กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่จะใช้สิทธิการจองซือ้ สิทธิหรือไม่ และจะ
จองซือ้ เกินสิทธิหรือไม่ เพื่อให้การเพิ่มทุนในครัง้ นีป้ ระสบความสาเร็จ
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ทางบริษัทได้รบั แจ้งจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่บางรายว่า จะ
ใช้สิทธิการจองซือ้ หุน้ เพิ่มทุนตามสิทธิท่ไี ด้รบั และอาจจะมีการจองซือ้ เกินสิทธิดว้ ย
นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เงินเพิ่มทุนนี ้ จะนาไปจัดสรรใช้อย่างไรบ้าง และเห็นว่า
เพียงพอสาหรับสภาพคล่องต่อไปหรือไม่ และหลังจากนีแ้ ล้ว ทางบริษัทจะสามารถระดมทุนผ่านหุน้ กูไ้ ด้ต่อไปหรือไม่ ทาง
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บริษัทมีแผนการหาทุนเพื่อทาธุรกิจต่อ ไปอย่างไรบ้าง และนางสาวราตรี วิศิษฎ์สรุ วงศ์ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า เงินที่ได้จาก
การเพิ่มทุนนี ้ จะนาไปใช้ทาอะไร และสร้างอัตราผลตอบแทนในอนาคตอย่างไร
นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท
และลดอัตราหนีส้ ินต่อทุน (D/E Ratio) โดยคาดว่าจะลดจาก 1.57 เท่า เป็ น 1.46 เท่า และช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กบั
นักลงทุน ทาให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ต่ อไป โดยบริษัทมีแผนการใช้เงิน เพิ่มทุนเพื่อใช้เป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
นายสมิทธ์ แสงศุภวานิช ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า หากในปี หน้า ทางบริษัทยังไม่สามารถออกหุน้ กู้ (Bond) ได้
เงินสดที่เพิ่มนี ้ จะสามารถใช้ได้นานอีกเท่าไร หรือ ทางบริษัทมีแผนอย่างไร และในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 นี ้ บริษัทจะมีการ
เปิ ดตัวโครงการใหม่หรือไม่
นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต กรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า สภาวะตลาดในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 ไม่เอือ้ ประโยชน์
ต่อการเปิ ดโครงการใหม่ บริษัทจะเปิ ดโครงการใหม่ในปี หน้า
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และ
ขอปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564
ปิ ดประชุม เวลา 14.35 น.
- ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี (ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานที่ประชุม
- นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)
เลขานุการบริษัท
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