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เอกสารแนบ 2 

สรุปสาระส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธทิีจ่ะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษทั อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากดั (มหาชน) ให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ของ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  

 

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท") ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 

ESOP-W1") มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็น  

1.1 เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มี
ความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่บรษิัท บรษิัทย่อย และผูถื้อหุน้ และเพื่อเป็นขวญั
ก าลงัใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยที่ไดทุ้่มเทและเสียสละท างานใหแ้ก่
บรษิัท 

1.2 เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและ 
ที่หาทดแทนไดย้ากใหท้ างานกบับรษิัทและบรษิัทย่อย ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ  

1.3 เพื่อรกัษาบคุลากรท่ีมีความรูค้วามสามารถในการท างานต่อไปในระยะยาว 

1.4 เพื่อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของ ท าใหม้ีวตัถปุระสงคเ์ป็นหนึ่งเดียวกับผูถื้อหุน้ และมุ่งสรา้ง
ความเจรญิรุง่เรืองใหแ้ก่บรษิัท 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบส าคัญแสดงสทิธิ ANAN ESOP-W1  

2.1 ผู้ออก
หลักทรัพย ์

: บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

2.2 ชื่อหลักทรัพย ์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท ์จ ากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย 

2.3 ประเภท/ชนิด
ของ ใบส าคัญ
แสดงสทิธิ 
ANAN ESOP 

: ระบชุื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือไม่ได ้เวน้แต่จะเป็นการโอนตามขอ้ 3.2  

2.4 อายุของ
ใบส าคัญแสดง 
สิทธิ ANAN 
ESOP 

: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  ทั้งนี ้ภายหลัง
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  ANAN ESOP-W1  บริษัทจะไม่ขยายอายุ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แลว้
เสรจ็ตามอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
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2.5 จ านวน
ใบส าคัญแสดง
สิทธทิีเ่สนอ
ขาย 

: ไม่เกิน 208,312,000 หน่วย (สองรอ้ยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพัน
หน่วย)  

2.6 จ านวนหุ้น
สามัญทีจั่ดสรร
ไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ  

: ไม่เกิน 208,312,000 หุน้  (สองรอ้ยแปดลา้นสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุ้น) 
ซึ่งคิดเป็นประมาณไม่เกินรอ้ยละ 51 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของบรษิัท 

2.7 วั น อ อ ก ใ บ 
ส า คั ญ แ ส ด ง
สิทธิ  

: วนัที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบรหิาร หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบอ านาจ ทั้งนี ้ภายหลัง
จากที่บริษัทไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหอ้อกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แลว้  

2.8 ลั ก ษณ ะ ก า ร
เสนอขาย 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  ที่ออกในครัง้นี ้เป็นการออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและ บรษิัทย่อย  

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  หรือ คณะ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใหก้รรมการ
บรษิัท) หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัทหรือคณะกรรมการบรหิารมอบหมาย 
เป็นผู้พิจารณาจัดสรรและก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ และเงื่อนไขใด ๆ ที่
เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  
ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้  

2.9 ระยะเวลาการ
เสนอขาย 

: บรษิัทจะตอ้งเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ภายใน 1 ปีนบั
แต่วนัท่ีที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 อนมุตัิใหบ้รษิัทออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  

2.10 ราคาเสนอขาย
ต่อหน่วย 

: 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

2.11 อั ต ร า ก า ร ใ ช้
สิทธิ 

: ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนได  ้
1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิเมื่อเกิดเหตุการณท์ี่ก าหนดไวต้าม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้
ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 
1 จ านวน % บนฐานหุน้เดิมก่อนการเพิ่มทนุ ณ วนั EGM ซึ่งเท่ากบั 4,166,249,997 หุน้ 
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2.12 ร า ค า ก า ร ใ ช้
สิทธิ 

: 1.65 บาทถว้น เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิเมื่อเกิดเหตกุารณท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ 
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดง
สิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ประกาศของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

โดยราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  ดังกล่าว เป็น
ราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้
สามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) 
ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 
1/2565 ในวนัท่ี 24 มกราคม 2565  มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวนัที่ 30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 ) 
ซึ่งเท่ากบั 1.62 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

2.13 เ งื่ อ น ไ ข แล ะ
ระยะเวลาการ
ใช้สิทธิ 

: เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ  ANAN ESOP-W1 ได้ดังที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2 ผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แต่ละรายสามารถใชสิ้ทธิไดใ้นวันที่ 
25 มกราคม 25 เมษายน 25 กรกฎาคม และ 25 ตุลาคมของแต่ละปีตาม
รายละเอียดตามตารางดา้นล่าง  (รวมเรียกว่า “วันก าหนดการใช้สิทธิ”) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่วนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกับวนัหยุดท าการของบริษัทให้เล่ือน
ก าหนดวันใชสิ้ทธิดังกล่าวเป็นวันท าการก่อนหนา้ โดยคณะกรรมการบริษัท
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย อาจก าหนดเปล่ียนแปลงวนัก าหนดการใชสิ้ทธิได้
ตามความเหมาะสม 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 สามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้ของบรษิัทได้
ตามจ านวนดงัต่อไปนี ้ 
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ช่วงเวลา สัดส่วนใบส าคัญแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 
ทีส่ามารถใช้สิทธิได้ใน

แต่ละช่วงเวลา  

 

ระยะเวลาใช้สิทธ ิ

ปีที ่1: เริ่มตัง้แต่
วนัที่ออกใบส าคญั
แสดงสิทธิถึงวนัท่ี 
31 มีนาคม 2566 

รอ้ยละ 25 
ของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 ทัง้หมดที่กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรือพนกังานแต่
ละรายไดร้บัจดัสรรจาก

บรษิัท 

เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 25 ตลุาคม 
2565 และทกุวนัที่ 25 
มกราคม 25 เมษายน 25 
กรกฎาคม และ 25 ตลุาคม
ของทกุปี จนถึงวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยของใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

ปีที ่2: เริ่มตัง้แต่
วนัท่ี 1 เมษายน 
2566 ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2567 

รอ้ยละ 25 
ของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 ทัง้หมดที่กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรือพนกังานแต่
ละรายไดร้บัจดัสรรจาก

บรษิัท 

เริ่มตัง้แต่วนัที่ 25 เมษายน 
2566 และทกุวนัที่ 25 
มกราคม 25 เมษายน 25 
กรกฎาคม และ 25 ตลุาคม
ของทกุปี จนถึงวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ปีที ่3: เริ่มตัง้แต่
วนัท่ี 1 เมษายน 
2567 ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2568 

รอ้ยละ 25 
ของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 ทัง้หมดที่กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรือพนกังานแต่
ละรายไดร้บัจดัสรรจาก

บรษิัท 

เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 
2567 และทกุวนัที่ 25 
มกราคม 25 เมษายน 25 
กรกฎาคม และ 25 ตลุาคม
ของทกุปี จนถึงวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ปีที ่4: เริ่มตัง้แต่
วนัท่ี 1 เมษายน 
2568 ถึงวนัที่ 31 
มีนาคม 2569 

รอ้ยละ 25 
ของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 ทัง้หมดที่กรรมการ 
ผูบ้รหิารหรือพนกังานแต่
ละรายไดร้บัจดัสรรจาก

บรษิัท 

เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 
2568 และวนัที่ 25 
กรกฎาคม และ 25 ตลุาคม
ของปี 2568 และวนัใชสิ้ทธิ
ครัง้สดุทา้ยของใบส าคญั
แสดงสิทธิซึ่งตรงกบัวนัที่ 
25 มกราคม 2569 

 หมายเหตุ “วันท าการ” หมายถงึ วนัท าการของบรษิัท  
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2.14 ระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ 

: ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  ซึ่งประสงคท์ี่จะใชสิ้ทธิ
ในการซือ้หุน้สามัญของบริษัทจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ไดร้ะหว่าง
วนัที่ 1 ถึงวนัที่ 20 ของเดือนที่จะมีการใชสิ้ทธิ ระหว่างเวลา  9.00 น. 
ถึง 15.00 น. ของวนัท าการของบริษัท หากวนัที่ 20 ของเดือนปฏิทิน
ใด ตรงกบัวนัหยดุท าการของบรษิัท วนัสดุทา้ยที่ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิจะสามารถแสดงความจ านงที่จะใชสิ้ทธิไดใ้นเดือนนั้นไดแ้ก่วัน
ท าการสุดทา้ยก่อนหนา้วันหยุดนั้น ยกเวน้การแสดงความจ านงใน
การใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความจ านงในการใชสิ้ทธิในระหว่าง 
15 วนัก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย 

2.15 วิธีการจัดสรร : จดัสรรโดยตรงใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัทและ
บรษิัทย่อยตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ้ 3. และ 4. โดยไม่ผ่านผูร้บั
ช่วงซือ้หลกัทรพัย ์

2.16 เหตุในการต้องออกหุ้น
ใ ห ม่ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ 

: บริษัทจะด าเนินการปรับราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิด
เหตุการณท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่  
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง  

2.17 สิทธิและประโยชนอ์ย่างอืน่
น อ ก จ า ก สิ ท ธิ  แ ล ะ
ประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ 

: -ไม่มี-  

2.18 ข้อจ ากัดการโอน : ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  ไม่สามารถโอนเปล่ียนมือ
ใหแ้ก่บุคคลอื่นหรือใชสิ้ทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผูท้ี่ไดร้บัการระบุชื่อ
ไว้ในใบส าคัญแสดงสิทธิไดเ้วน้แต่เป็นกรณีตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 
3.2  

2.19 ตลาดรองของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1  

 

: บรษิัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกในครัง้นี ้
ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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2.20 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่
เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ  
ANAN ESOP-W1  

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  ที่ ออกในครั้งนี ้เข้าจด
ทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

3. หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  

3.1 หลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  

3.1.1  คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใหก้รรมการบริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบรหิารมอบหมาย ใหม้ีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 

(1)  พิจารณาก าหนดรายนามกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
ผูม้ีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจ านวนใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานแต่ละรายดงักล่าวจะ
ไดร้บั รวมถึงการน าใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่เหลือจากการจดัสรร มา
จดัสรรใหแ้ก่ผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังานไดต้ามที่เห็นสมควร 

ส าหรบัรายละเอียดรายนามกรรมการทกุรายที่มีสิทธิไดร้บัใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่กรรมการแต่ละราย
ดงักล่าวจะไดร้บั ปรากฏในขอ้ 4. 

(2)  ในกรณีที่มีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 รายใดไม่สามารถใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ไดด้ังที่ก าหนดไว้ในข้อ 3.2 ให้สามารถน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในกรณีดงักล่าวมาจดัสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรายอื่นไดต้ามที่เห็นสมควร รวมทั้งเปล่ียนแปลง
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ของ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานที่
ไดร้บัการจดัสรรไปแลว้ เมื่อเกิดการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 อนั
เกิดจากเหตกุารณท์ี่ก าหนดในขอ้ 3.2 ดงักล่าว  

โดยอาจมีการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดงักล่าว ใหแ้ก่ผูบ้ริหาร
หรือพนักงาน ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็นบุคลากรที่มีสิทธิไดร้ับการ
จัดสรรฯ ภายหลังจากวนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมัติใหอ้อกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ก็ได้  ทั้งนี ้ การจัดสรรดังกล่าวจะอยู่
ภายใตเ้งื่อนไขว่าจะไม่มีผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดไดร้บัจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ครั้งเดียวหรือรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ  5 ของจ านวน
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจะไม่มีกรรมการบริษัทหรือบริษัทย่อย
รายใดได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เพิ่มเติมจากที่ได้
เปิดเผยไวใ้นขอ้ 4.  



 

หนา้ 21 

 

(3) ด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการเสนอขาย การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 การก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด เงื่อนไข (รวมถึง 
เงื่อนไขการใชสิ้ทธิ) การปรบัสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัใบส าคญัแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 ตลอดจนด าเนินการใดๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และการน าหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และการด าเนินการอื่นใดกบับคุคล และ/หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป  

ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้ จะตอ้งไม่มี ผูบ้ริหาร และพนกังานรายใดไดร้บัการจดัสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 ทั้งหมด และจะไม่มีกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยรายใดไดร้บัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เพิ่มเติมจากที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นขอ้ 4 

3.1.2  คุณสมบตัิของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีจะมีสิทธิไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1  

(1)  กรณีกรรมการของบริษัท 

กรรมการของบริษัทที่จะมีสิทธิไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 ตอ้งเป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานของบริษัท และบริษัทย่อย  และไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนของบรษิัท  

ทัง้นี ้กรรมการอิสระของบรษิัทจะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 ในจ านวนที่เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  แลว้ 
กรรมการอิสระรายดงักล่าวตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของบรษิัท   

(2)  กรณกีรรมการบริษัทย่อย ผูบ้ริหารและพนกังาน  

กรรมการบริษัทย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานของบรษิัทและบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิไดร้บั
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  ตอ้งมีคณุสมบตัิต่าง ๆ   ดงันี ้และ
ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรหิาร  

(ก) เป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานของบรษิัทหรือบริษัทย่อยที่ไดม้ีการเขา้ท าสญัญาจา้ง
แรงงาน หรือขอ้ตกลงอื่นใดที่มีลกัษณะเดียวกนักับสญัญาจา้งแรงงาน หรือเป็น
พนกังานซึ่งท างานเต็มเวลากับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท  (แลว้แต่กรณี) 
(รวมเรียกว่า “บุคคลากรที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรฯ”) หรือ เป็นกรรมการ
บริษัทย่อย ณ วนัที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทมีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขาย
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ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ
บรษิัทและบรษิัทย่อย  และ 

(ข) มีโครงสรา้งระดบัต าแหน่งงาน (Corporate Title) ตัง้แต่ระดบั LL1 จนถึง ระดบั 
LL3 และเงื่อนไขอื่นตามที่ก าหนดโดยสายงานทรพัยากรบคุคลของบรษิัท  

ทัง้นี ้นอกจากกรณีตาม (ก) และ (ข) แลว้ คณะกรรมการบรหิารของบรษิัทอาจอนุมตัิ
ใหผู้บ้ริหารและพนกังานบางรายไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
เพิ่มเติมไดต้ามที่เห็นสมควร 

ในกรณีอื่น ๆ นอกจากขอ้ (1) และ (2) ใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย  เป็นผูพ้ิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ  

ทั้งนี ้จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย แต่ละรายจะไดร้บัไม่จ าเป็นตอ้งมีจ านวนเทา่กนั 
ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัปัจจยัต่าง ๆ เช่น ต าแหน่ง ประสบการณ ์ผลงาน ศกัยภาพ รวมถึงประโยชนท์ี่ท  า
ใหแ้ก่บรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อย  

3.2 เงือ่นไขในการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1   

3.2.1 เงื่อนไขในการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ของกรรมการบรษิัท กรรมการ
บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท เป็นดงันี ้  

(1) กรรมการบรษิัท กรรมการบรษิัทย่อย ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย 
(แล้วแต่กรณี) ที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ไปแล้ว
จะต้องยังคงมีสถานภาพเป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในวันก าหนดการใชสิ้ทธินั้นๆ เว้นแต่เป็น
กรณียกเวน้ท่ีระบไุวใ้นขอ้ 3.2.1(2)   

ทั้งนี ้กรณีของกรรมการบริษัทที่พน้จากต าแหน่งกรรมการบริษัท แต่ยังคงมีสถานะ
เป็นผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในวันก าหนดการใชสิ้ทธิ
นั้นๆ บุคคลดังกล่าวยังสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
เฉพาะในส่วนที่ตนไดร้ับในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อยไดใ้นวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าว 

(2) เงื่อนไขส าหรับการใชสิ้ทธิของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในกรณี
ต่าง ๆ ดงันี ้ 

(ก)  กรณีกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือพนักงานผู้ถือ
ใ บส า คัญแสด ง สิ ท ธิ  ANAN ESOP-W1 ถึ ง แ ก่ ก ร รม  ต ก เ ป็ นผู้ ไ ร ้
ความสามารถ หรือเสมือนไรค้วามสามารถ สาบสญู หรือเหตอุื่นใดซึ่งส่งผล
ใหไ้ม่สามารถจดัการงานหรือทรพัยสิ์นของตนเองได ้ทายาท ผูพ้ิทกัษ์ หรือผู้
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อนุบาลของบุคคลดังกล่าว (แลว้แต่กรณี) สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แทนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 ไดจ้นครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1   

(ข)  กรณีกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือพนักงานผู้ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ริหาร หรือ พนกังาน (แลว้แต่กรณี) เนื่องจาก 
เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท  หรือถูกปลดออกโดยมิได้กระท า
ความผิดขอ้บงัคบัการท างานหรือระเบียบของบรษิัทหรือบรษิัทย่อย หรือถกู
ปลดออกเนื่องจากการเปล่ียนแปลงอ านาจควบคมุในบริษัทหรือบรษิัทย่อย 
หรือหมดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและไม่ไดร้ับการแต่งตั้ง
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีก ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 ในกรณีนีย้ังคงสามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดจ้น
ครบอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ  

(ค)  กรณีกรรมการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหารหรือพนักงานผู้ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 สิน้สภาพการจา้งงานเนื่องจากการ
ลาออก การเลิกจา้งหรือใหอ้อกจากงานไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด ๆ  นอกเหนือจาก
ขอ้ 3.2.1(2)(ข) หรือ ลาออกจากจากการเป็นกรรมการบรษิัทหรือบรษิทัยอ่ย 
(โดยไม่มีการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารหรือพนักงาน) ใหถื้อว่ากรรมการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย  ผูบ้ริหารหรือพนักงานรายดังกล่าวไม่มีสิทธิที่จะใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใชสิ้ทธิทัง้หมดทนัที ณ วนัสิน้สดุ
การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือสิน้สุดสภาพการจ้างงาน 
(แล้วแต่กรณี) ด้วยเหตุดังกล่าว และผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิต้องคืน
ใบส าคญัแสดงสิทธิในส่วนที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิทัง้หมดที่ถืออยู่ใหแ้ก่บรษิัทโดย
ทันที เพื่อให้บริษัทน าไปจัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือ
บรษิัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป   

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณา
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิไดใ้ชสิ้ทธิทั้งหมดดงักล่าวใหแ้ก่ผูบ้ริหาร 
และ/หรือ พนักงานรายอื่นได้ตามที่ เห็นสมควร  ทั้งนี ้ อาจมีการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว ให้แก่ผู้บริหารหรือ
พนักงาน ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็นบุคลากรที่มีสิทธิได้รับ
การจัดสรรฯ ภายหลังจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้
ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ก็ได้ โดยมี
เงื่อนไขว่าจะไม่มีผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานรายใดไดร้บัจดัสรรใบส าคญั
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แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ครัง้เดียวหรือรวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจะไม่มีกรรมการบรษิัท
หรือบริษัทย่อยรายใดไดร้บัการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-
W1 เพิ่มเติมจากที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นขอ้ 4.  

3.2.2 หากกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย ผูบ้ริหารและพนกังานรายใดไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 หรือใช้สิทธิไม่ครบถว้นและใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 ดังกล่าวครบอายุตามที่ก าหนดแลว้ ให้ถือว่ากรรมการบริษัท กรรมการ
บรษิัทย่อย ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท และ/หรือ บรษิัทย่อยดงักล่าว สละสิทธิการใชสิ้ทธิ
ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการบริษัท กรรมการ
บรษิัทย่อย ผูบ้รหิาร และพนกังานดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายใด ๆ จากบรษิัท 

3.2.3 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจโดยสมบูรณใ์นการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขเงื่อนไขใน
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุมา
ขา้งตน้ได ้

4.  รายชื่อกรรมการทุกรายทีไ่ด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W12  

ชื่อของกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละ (%) ของ
ใบส าคัญแสดง
สิทธทิัง้หมด 

4.1 กรรมการบริษัท 

1. นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 

 

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

2. นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

3. นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ 
กรรมการบรษิัท 

กรรมการตรวจสอบ 

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

4. นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล 
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการบรษิัท 

ไม่เกิน  
10,000,000 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

 
2 จ านวนที่แสดงในตารางนี ้จะเป็นจ านวนประมาณการสูงสุดที่กรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยของบริษัท (แลว้แต่กรณี)  แต่ละรายมี
สิทธิได้รับ ทั้งนี ้กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัทย่อยจะไดร้ับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในจ านวนรวมไม่เกินกว่า 
129,600,000 หน่วย  
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ชื่อของกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละ (%) ของ
ใบส าคัญแสดง
สิทธทิัง้หมด 

 กรรมการตรวจสอบ  หน่วย 
5. นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

กรรมการบรษิัท 
 

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

6. นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 
กรรมการบรษิัท 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

7. นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธิต กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  
กรรมการบรษิัท 

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
สายงานธุรกิจอสงัหารมิทรพัย ์

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย  

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

8. นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  
กรรมการบรษิัท 

ประธานเจา้หนา้ที่สายงาน
การลงทนุ 

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย  

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

9. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  
กรรมการบรษิัท 

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ไม่เกิน  
10,000,000 
 หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 4.80 

4.2 กรรมการบริษัทยอ่ย  

1. นายอนรุกัษ์ ขรูีรงั  กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

2. นายสเุมธ รตันศรีกลู กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

3. นางสาวมณีรตัน ์ธนชัญเ์ศรษฐ์ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

4. นายนฐัพล นาคสู่สขุ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

5. นายจกัรกฤษณ ์เตชะวณิช กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

6. นางเอือ้อนชุ เลีย้งสปุรีย ์           กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 
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ชื่อของกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญ
แสดงสทิธิที่

จัดสรร (หน่วย) 

ร้อยละ (%) ของ
ใบส าคัญแสดง
สิทธทิัง้หมด 

7. นายวฒุิธิภทัร ์สรุเชษฐคมสนั กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

8. นายลอยด ์วฒันโฆวรุณ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

9. นายอลนั ควิน แลนดาว  กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

10. นายอณัณพ วงศช์มุพิศ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

11. นางสาวปิยะวรรณ เหล่าสมัฤทธ์ิ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

12. นายปัลลพ สจัจรกัษ์ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

13. นางสาวปัณณจ์นัทร ์วรธนารตัน ์ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

14. นางสาวสมุิตรา วนิชสวุรรณ กรรมการของบรษิัทย่อย ไม่เกิน 4,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 1.92 

รวม ไม่เกิน 

146,000,000 
หน่วย 

ไม่เกินรอ้ยละ 70.09 

นอกจากนี ้กรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ด  ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงาน จะไม่ไดร้บัการ
จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรบัต าแหน่งอื่นอีก 

5.  รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทีไ่ด้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิเกินกว่าร้อยละ 5 
ของใบส าคัญแสดงสทิธิ ANAN ESOP-W1 

 -ไม่มี- 

6. ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุน้  

- ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) 

การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  จ านวน 208,312,000 หน่วย จะไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้เดิม
ไดร้บัผลกระทบดา้นราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใชสิ้ทธิ (Exercise Price) เป็นราคาที่
ไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้สามัญของบริษัทที่ซือ้ขายใน
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ตลาดหลักทรัพยใ์นช่วงระยะเวลา  15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  
1/2565 ในวนัที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

- ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสทิธิในการออกเสยีงของผูถ้ือหุน้ (Control Dilution)  

ในกรณีที่มีการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทัง้หมดที่จดัสรรแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/
หรือ พนกังานของบรษิัทหรือบรษิัทย่อยเพื่อซือ้หุน้สามญัที่จดัไวร้องรบัจ านวน 208,312,000 หุน้ จะมีผลท าให้
ส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถื้อหุน้เดิมลดลงอตัรารอ้ยละ 4.76 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิใน
การออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม โดยค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้ว จ านวน 
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%  

7. ลักษณะและเงือ่นไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1  

การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบรษิัทย่อยจะเป็นไปตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 34/2551 เรื่องการ
เสนอขายหลักทรัพยท์ี่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส าคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่  
15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใชบ้งัคบัแทนรวมทัง้กฎและระเบียบอื่น ๆ 
ที่ เก่ียวขอ้ง  

8.  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย  

การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะตอ้งไดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุและออกเสียงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
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9. รายชื่อกรรมการอิสระทีผู้่ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

  นายณรงคช์ยั อคัรเศรณี  

                นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์

                นายนพพร เทพสิทธา 

                นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล 

(หมายเหตุ: กรรมการอิสระของบริษัทตามรายนามขา้งตน้ จะไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 4.) 


