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(F53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
วันที ่24 มีนาคม 2565 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ที ่ 1/2565  
ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2565 ที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มทนุและการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.  การลดทุนและเพิ่มทุน  

1.1 การลดทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
การลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท จ านวน 0.30 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 499,950,000.00  บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียน จ านวน 3 หุน้ ที่บริษัทไม่สามารถ
จดัสรรใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ได ้และอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

 
1.2 การเพิ่มทนุ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตัิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 20,831,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 499,949,999.70 บาท เป็น 
ทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 520,781,199.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น  
มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 20,831,200 บาท โดยเป็นการเพิ่มทนุโดยมีลกัษณะดงัต่อไปนี ้

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่ราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์น
การใชเ้งินทนุ 

หุน้สามญั 208,312,000 หุน้ 0.10 20,831,200 

 
หุน้บรุมิสิทธิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่วไป หุน้สามญั - - - 

(General Mandate) หุน้บรุมิสิทธิ - - - 
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2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

2.1 แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใช้เงนิทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อ
หุ้น) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของบรษิัท
และบรษิัทย่อย รุน่ท่ี 1 
(“ใบส าคัญแสดงสทิธิ 

ANAN ESOP-W1”) 
ทัง้นี ้เพื่อจดัสรรใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิัทและ

บรษิัทย่อยตาม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่
บรษิัทก าหนด (ESOP) 

ไม่เกิน 
208,312,000 หุน้ 

1 หุน้สามญั
เพิ่มทนุ: 1 
หน่วย

ใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

0 บาท ต่อหุน้ 
(ไม่คิดมลูค่า
การเสนอ
ขาย) 

การใชสิ้ทธิซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทุนของ
บรษิัทตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ 
ANANESOP-W1 จะ

เป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขของการใช้
สิทธิที่ระบใุน

ขอ้ก าหนดว่าดว้ย
สิทธิและหนา้ที่ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามญัของ
บรษิัทใหแ้กก่รรมการ 

ผูบ้รหิาร และ
พนกังานของบรษิัท
และบรษิัทย่อย รุน่ท่ี 
1 (“ข้อก าหนดสิทธิ”) 

โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (1) 

หมายเหต ุ:- 

(1)  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) และจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอ
ขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไวร้องรบัการใชสิ้ทธิจ านวน 
ไม่เกิน 208,312,000 หุ้น (ไม่เกินรอ้ยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท) และ 
มีอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในโครงการนี ้โดย 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั 
และมีอาย ุ4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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(2)  ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจดัสรรใบส าคัญ
แสด ง สิ ท ธิ  ANAN ESOP-W1 ให้ ก รรม ก า รบ ริษั ท )  ห รื อ บุ ค ค ลที่ คณ ะ ก รรม ก า รบ ริษั ท ห รื อ 
คณะกรรมการบรหิารมอบอ านาจ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ  ดงันี ้

(ก)  พิจารณาก าหนด แกไ้ข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ  ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย 
กฎเกณฑ ์หรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงก าหนดรายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานที่จะมีสิทธิ
ไดร้ับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลา
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 การช าระราคา วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และ
ลกัษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

(ข)  ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม หรือแกไ้ขสญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว 
และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
ซึ่งรวมถึงและไม่จ ากัดเฉพาะการจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่นค า
ขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลกัฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสาร
ดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง 

(ค)    ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 ดงักล่าวประสบผลส าเร็จ รวมถึงการด าเนินการขออนญุาต หรือขอผ่อนผนัต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ด าเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์
รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

2.2  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 ไม่มี 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดย 
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 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่ อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
................................. จนกว่าการประชมุผูถื้อหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ในวนัที่ 8 กมุภาพนัธ ์2565  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขอ
อนุญาต 

4.1 บรษิัทตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1) และบริษัทตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อการออกและจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บรษิัท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทัง้หมดดงักล่าวขา้งตน้ 

4.2 บริษัทจะยื่นค าขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ และเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ 

4.3 บริษัทจะยื่นค าขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อมีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าว ตามขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม  

 เพื่อใหบ้ริษัทสามารถมีหุน้สามัญเพียงพอต่อการรองรบัการใช้สิทธิซือ้หุน้สามัญที่จะออกและเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยตามโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) 

6. ประโยชนท์ีบ่ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นไปเพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ที่มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัท บริษัทย่อย 
และผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นขวัญก าลังใจใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไดทุ้่มเท
และเสียสละท างานใหแ้ก่บรษิัท เพื่อเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหผู้บ้รหิารและ พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่มี
ผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนไดย้ากใหท้ างานกบับรษิัทและบรษิัทย่อย ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลเุป้าหมาย
ทางธุรกิจ  เพื่อรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถในการท างานต่อไปในระยะยาวและเพื่อใหพ้นกังานมีส่วน
รว่มในการเป็นเจา้ของ ท าใหม้ีวตัถปุระสงคเ์ป็นหนึ่งเดียวกับผูถื้อหุน้ และมุ่งสรา้งความเจรญิรุง่เรืองใหแ้ก่บริษัท
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 
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7. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและหลงัหักส ารองตามกฎหมาย 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชนต์่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น การ
ส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บรษิัท 

7.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัท 

 ผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และถือใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเมื่อผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบส าคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและไดร้ับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมี
ประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

7.3 อื่นๆ 

-ไม่มี- 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / 
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 การออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัตามโครงการการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนัก งานของบริษัทและบริษัทย่อย 
(ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) จะส่งผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ของบริษัท (Dilution Effect) ทั้งดา้นการ
ลดลงของราคา (Price Dilution) ดา้นการลดลงของสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) และดา้นการลดลงของ
ส่วนแบ่งก าไร ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้ 

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

 การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  จ านวน 208,312,000 หน่วย จะไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้เดิมไดร้บั
ผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาที่ไม่ต ่า
กว่าราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซือ้ขายในตลาด
หลักทรพัยใ์นช่วงระยะเวลา 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ใน
วนัท่ี 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
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- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสทิธิในการออกเสยีงของผูถ้ือหุน้ (Control Dilution)  

 ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทัง้หมดที่จัดสรรแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือ พนกังานของบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อซือ้หุน้สามญัที่จดัไวร้องรบัจ านวน 208,312,000 หุน้ จะมีผลท าให้
ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลงอตัรารอ้ยละ 4.76 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว จ า นวน 
4,166,249,997 หุน้ ณ วนัท่ี 24 มกราคม 2565 

Control Dilution = จ านวนหุน้รองรบั ANAN ESOP-W1 
  (จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้รองรบั ANAN ESOP-W1) 

 = 208,312,000  
  (4,166,249,997+208,312,000)  

 = 4.76%  
 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

9. ตารางเวลาการด าเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การด าเนินการ วัน / เดอืน / ปี 

1. ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 มีมติเรื่องการเพิ่มทนุและ
จดัสรรหุน้เพิ่มทนุ 

24 มกราคม 2565 

2. วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 
1/2565 (Record Date) 

 8 กมุภาพนัธ ์2565 

3. วนัประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 10 มีนาคม 2565 

4. ด าเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย ์

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ี 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิ 

5. ออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

ภายใน 1 ปี นบัแตว่นัท่ีที่ประชมุ
วิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2565 มี
มติอนมุตักิารออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทตาม
โครงการ ANAN ESOP-W1 
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บรษิัทขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ 

 

                                     ____________________________ 

                                     (นายชานนท ์เรืองกฤตยา ) 

        

                                     ____________________________ 

                  (นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพว่ง) 

 


