เอกสารแนบ 1
(F53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 มีนาคม 2565
บริษั ท อนัน ดา ดี เวลลอปเม้น ท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษ ัท ”) ขอรายงานมติค ณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที ่ 1/2565
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.

การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1

การลดทุน
ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้มีม ติ เห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ป ระชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น เพื่ อพิจารณาอนุมัติ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 499,950,000.00 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียน จานวน 3 หุน้ ที่บริษัทไม่สามารถ
จัดสรรให้กับผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ได้ และอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

1.2 การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 20,831,200 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม จานวน 499,949,999.70 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 520,781,199.70 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 20,831,200 บาท โดยเป็ นการเพิ่มทุนโดยมีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
จานวนหุ้น

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )

รวม
(บาท)

หุน้ สามัญ

208,312,000 หุน้

0.10

20,831,200

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

 แบบมอบอานาจทั่วไป

หุน้ สามัญ

-

-

-

(General Mandate)

หุน้ บุรมิ สิทธิ

-

-

-

การเพิ่มทุน
 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน

ประเภทหุน้
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2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ไม่เกิน
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะ 208,312,000 หุน้
ซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย รุน่ ที่ 1
(“ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1”)
ทัง้ นี ้ เพื่อจัดสรรให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
บริษัทกาหนด (ESOP)

อัตราส่วน
(เดิม : ใหม่)
1 หุน้ สามัญ
เพิ่มทุน: 1
หน่วย
ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาขาย
(บาทต่อ
หุ้น)

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่าหุ้น

0 บาท ต่อหุน้
การใช้สิทธิซือ้ หุน้
(ไม่คิดมูลค่า สามัญเพิ่มทุนของ
การเสนอ
บริษัทตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ขาย)
ANANESOP-W1 จะ
เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของการใช้
สิทธิท่รี ะบุใน
ข้อกาหนดว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัทให้แก่กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย รุน่ ที่
1 (“ข้อกาหนดสิทธิ”)

หมายเหตุ
โปรดพิจารณา
หมายเหตุ (1)

หมายเหตุ :(1)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา
อนุ มัติ ก ารออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซือ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท ให้แก่ ก รรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) และจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอ
ขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิ ดเป็ นหุ้นสามัญ ที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิจานวน
ไม่เกิน 208,312,000 หุ้น (ไม่เกิน ร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) และ
มีอตั ราการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในโครงการนี ้ โดย 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ
และมีอายุ 4 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
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(2)

2.2

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษั ท เสนอให้ท่ี ป ระชุม วิ สามัญ ผู้ถื อ หุ้น มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใบสาคัญ
แ ส ด งสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ให้ ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ) ห รื อ บุ ค ค ล ที่ ค ณ ะ ก รรม ก า รบ ริ ษั ท ห รื อ
คณะกรรมการบริหารมอบอานาจ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี ้
(ก)

พิจารณากาหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร
ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมะสม และเท่าที่ ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกาหนดรายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่จะมีสิทธิ
ได้รับจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจานวนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ระยะเวลา
เสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 วิ ธี การเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN
ESOP-W1 การช าระราคา วันออกใบส าคั ญ แสดงสิ ทธิ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1
รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 อายุ ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 และ
ลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

(ข)

ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว
และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
ซึ่งรวมถึงและไม่จากัดเฉพาะการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคา
ขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสาร
ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

(ค)

ดาเนิ นการใด ๆ ที่ จาเป็ นและเกี่ ยวข้องเพื่ อให้การออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN
ESOP-W1 ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการดาเนินการขออนุญาต หรือขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่
เกี่ ยวข้อง ด าเนิ นการจดทะเบี ยนต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
รวมถึ งการแต่ งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่ นที่ มี ความเหมาะสมให้เป็ น ผู้รับมอบอ านาจช่ วงในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
ไม่มี

3.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ
กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
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ก าหนดวั น ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นพั ก การโอนหุ้ น เพื่ อ สิ ท ธิ ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตั้ งแต่ วั น ที่
................................. จนกว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ



กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

4.

การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น / จั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ต่ อ หน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งและเงื่อ นไขการขอ
อนุญาต

4.1

บริษัทต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1) และบริษัทต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อการออกและจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นของ
บริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทัง้ หมดดังกล่าวข้างต้น

4.2

บริษัทจะยื่นคาขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้ว
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3

บริษั ท จะยื่ น คาขอต่ อ ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เพื่ อ ขออนุมัติ ใ ห้ร ับ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ที่ เ กิ ด จากการใช้สิ ท ธิ ต าม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ อ อกให้แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษั ท และบริษั ท
ย่ อ ย เข้า จดทะเบี ย นเป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง

5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนทีเ่ พิ่ม
เพื่อให้บริษัทสามารถมีหุน้ สามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้ สิทธิซือ้ หุน้ สามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1)

6.

ประโยชน์ทบ่ี ริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การเพิ่ ม ทุน และจัด สรรหุ้น เพิ่ ม ทุน เป็ น ไปเพื่ อเป็ น การตอบแทนการปฏิ บัติ งานของกรรมการ ผู้บ ริห าร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่บริษัท บริ ษัทย่อย
และผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ท่มุ เท
และเสียสละทางานให้แก่บริษัท เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารและ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มี
ผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทางานกับบริษัทและบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถในการทางานต่อไปในระยะยาวและเพื่อให้พนักงานมีส่วน
ร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกับผูถ้ ือหุน้ และมุ่งสร้างความเจริญรุง่ เรืองให้แก่บริ ษัท
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน

หน้า 11

เอกสารแนบ 1
7.

ประโยชน์ทผี่ ู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1

นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก เช่น การ
สารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัท

7.2

สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริษัท
ผูท้ ่ีได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามโครงการการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนของบริษั ทให้แก่ก รรมการ ผู้บ ริหาร และพนัก งานของบริษั ทและบริษัท ย่อย และถื อ ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ
ANAN ESOP-W1 มี สิ ท ธิ ท่ี จ ะได้รับ เงิ น ปั น ผลเมื่ อ ผู้ ถื อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่ า วได้ใช้สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ เป็ น หุ้นสามัญ ของบริษั ท และได้รับการจดทะเบีย นเป็ น ผู้ถือ หุ้น ของบริษั ท และบริษั ท มี
ประกาศจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี ้ เป็ นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3

อื่นๆ
-ไม่มี-

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน /
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญตามโครงการการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ท่ี จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริษั ท ให้แ ก่ ก รรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานของบริ ษั ท และบริษั ท ย่ อ ย
(ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) จะส่งผลกระทบต่อผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท (Dilution Effect) ทั้งด้านการ
ลดลงของราคา (Price Dilution) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) และด้านการลดลงของ
ส่วนแบ่งกาไร ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

-

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 จานวน 208,312,000 หน่วย จะไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้ เดิมได้รบั
ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็ นราคาที่ไม่ต่า
กว่ าราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ย ถ่วงน ้าหนัก ของหุ้น สามัญ ของบริษั ท ที่ซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ใน
วันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอ
ขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
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-

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
ในกรณีท่ีมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทัง้ หมดที่จัดสรรแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษัทหรือบริษั ทย่อยเพื่อซือ้ หุน้ สามัญที่จดั ไว้รองรับจานวน 208,312,000 หุน้ จะมีผลทาให้
ส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ เดิมลดลงอัตราร้อยละ 4.76 ของส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิใน
การออกเสี ย งของผู้ถื อ หุ้น เดิ ม โดยค านวณเปรี ย บเที ย บกั บ จ านวนหุ้น ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ว จ า นวน
4,166,249,997 หุน้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565
Control Dilution

=

=

จานวนหุน้ รองรับ ANAN ESOP-W1
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับ ANAN ESOP-W1)
208,312,000
(4,166,249,997+208,312,000)

=
4.76%
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน
9.

ตารางเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การดาเนินการ

วัน / เดือน / ปี

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและ
จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน

24 มกราคม 2565

2. วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่
1/2565 (Record Date)

8 กุมภาพันธ์ 2565

3. วันประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565

10 มีนาคม 2565

4. ด าเนิ น การจดทะเบี ย นมติ เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น และแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิ

5. ออกและจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่ มทุน ให้แก่ ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ท่ปี ระชุม
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 มี
มติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทตาม
โครงการ ANAN ESOP-W1
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บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนีถ้ กู ต้องและครบถ้วนทุกประการ

____________________________
(นายชานนท์ เรืองกฤตยา )

____________________________
(นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง)
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