เอกสารแนบ 2
สรุ ปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของ บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
(มหาชน) (“บริ ษั ท ") ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ("ใบส าคั ญ แสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1") มีรายละเอียด ดังนี ้
1.

2.

วัตถุประสงค์และความจาเป็ น
1.1

เพื่อเป็ นการตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มี
ความตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สงู สุดให้แก่ บริษัท บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นขวัญ
กาลังใจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ท่มุ เทและเสียสละทางานให้แก่
บริษัท

1.2

เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่น และ
ที่หาทดแทนได้ยากให้ทางานกับบริษัทและบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

1.3

เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถในการทางานต่อไปในระยะยาว

1.4

เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มีวตั ถุประสงค์เป็ นหนึ่งเดียวกับผูถ้ ือหุน้ และมุ่งสร้า ง
ความเจริญรุง่ เรืองให้แก่บริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
2.1 ผู้ออก
หลักทรัพย์

: บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

2.2 ชื่อหลักทรัพย์

: ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท อนันดา ดีเวลลอป
เม้นท์ จากัด (มหาชน) ที่ออกให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
: ระบุช่ือผูถ้ ือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ เว้นแต่จะเป็ นการโอนตามข้อ 3.2

2.3 ประเภท/ชนิด
ของ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
ANAN ESOP
2.4 อายุของ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN
ESOP

: 4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทั้งนี ้ ภายหลัง
การออกใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 บริ ษั ท จะไม่ ข ยายอายุ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจะเสนอขายหุ้นรองรับให้แล้ว
เสร็จตามอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
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2.5 จานวน
ใบสาคัญแสดง
สิทธิทเี่ สนอ
ขาย

: ไม่ เ กิ น 208,312,000 หน่ ว ย (สองร้อ ยแปดล้า นสามแสนหนึ่ ง หมื่ น สองพัน
หน่วย)

2.6 จานวนหุ้น
สามัญทีจ่ ัดสรร
ไว้เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิ

: ไม่เกิน 208,312,000 หุน้ (สองร้อยแปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพัน หุ้น)
ซึ่งคิดเป็ นประมาณไม่เกินร้อยละ 51 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ของบริษัท

2.7 วั น อ อ ก ใ บ : วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่
ส า คั ญ แ ส ด ง
คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารมอบอานาจ ทั้งนี ้ ภายหลัง
สิทธิ
จากที่บริษัทได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แล้ว
2.8 ลั ก ษ ณ ะ ก า ร : ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกในครัง้ นี ้ เป็ นการออกและเสนอ
เสนอขาย
ขายให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย
โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริห าร หรื อ คณะ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรให้กรรมการ
บริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
เป็ น ผู้พิ จ ารณาจัด สรรและก าหนดรายละเอี ย ดอื่ น ๆ และเงื่ อ นไขใด ๆ ที่
เกี่ ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2.9 ระยะเวลาการ : บริษัทจะต้องเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ภายใน 1 ปี นบั
เสนอขาย
แต่วนั ที่ท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทครัง้ ที่ 1/2565 อนุมตั ิให้บริษัทออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
2.10 ราคาเสนอขาย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
ต่อหน่วย
2.11 อั ต ร า ก า ร ใ ช้ : ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้
สิทธิ
1 หุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่กี าหนดไว้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และหุน้
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง

1

จานวน % บนฐานหุน้ เดิมก่อนการเพิ่มทุน ณ วัน EGM ซึ่งเท่ากับ 4,166,249,997 หุน้
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2.12 ร า ค า ก า ร ใ ช้ : 1.65 บาทถ้วน เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธิ
สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีกาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดง
สิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง
โดยราคาใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว เป็ น
ราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้
สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ท่ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 )
ซึ่งเท่ากับ 1.62 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
2.13 เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ : เว้น แต่ ใ นกรณี ท่ี ก รรมการ ผู้บ ริห ารและพนัก งานไม่ สามารถใช้สิท ธิ ต าม
ระยะเวลาการ
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ได้ดั ง ที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ 3.2 ผู้ถื อ
ใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แต่ละรายสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่
25 มกราคม 25 เมษายน 25 กรกฎาคม และ 25 ตุลาคมของแต่ ละปี ต าม
รายละเอียดตามตารางด้านล่าง (รวมเรียกว่า “วันกาหนดการใช้สิทธิ”)
ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีวนั กาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทาการของบริษัทให้เลื่อน
กาหนดวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็ นวันทาการก่อนหน้า โดยคณะกรรมการบริษัท
หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย อาจกาหนดเปลี่ยนแปลงวันกาหนดการใช้สิทธิได้
ตามความเหมาะสม
ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 สามารถใช้สิทธิซือ้ หุน้ ของบริษัทได้
ตามจานวนดังต่อไปนี ้
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ช่วงเวลา

สัดส่วนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1
ทีส่ ามารถใช้สิทธิได้ใน
แต่ละช่วงเวลา

ระยะเวลาใช้สิทธิ

ปี ที่ 1: เริ่มตัง้ แต่
ร้อยละ 25
วันที่ออกใบสาคัญ ของจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิถึงวันที่ แสดงสิทธิ ANAN ESOP31 มีนาคม 2566 W1 ทัง้ หมดที่กรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานแต่
ละรายได้รบั จัดสรรจาก
บริษัท
ปี ที่ 2: เริ่มตัง้ แต่
ร้อยละ 25
วันที่ 1 เมษายน
ของจานวนใบสาคัญ
2566 ถึงวันที่ 31 แสดงสิทธิ ANAN ESOPมีนาคม 2567
W1 ทัง้ หมดที่กรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานแต่
ละรายได้รบั จัดสรรจาก
บริษัท
ปี ที่ 3: เริ่มตัง้ แต่
ร้อยละ 25
วันที่ 1 เมษายน
ของจานวนใบสาคัญ
2567 ถึงวันที่ 31 แสดงสิทธิ ANAN ESOPมีนาคม 2568
W1 ทัง้ หมดที่กรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานแต่
ละรายได้รบั จัดสรรจาก
บริษัท

เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 25 ตุลาคม
2565 และทุกวันที่ 25
มกราคม 25 เมษายน 25
กรกฎาคม และ 25 ตุลาคม
ของทุกปี จนถึงวันใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ายของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน
2566 และทุกวันที่ 25
มกราคม 25 เมษายน 25
กรกฎาคม และ 25 ตุลาคม
ของทุกปี จนถึงวันใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ายของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ
เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน
2567 และทุกวันที่ 25
มกราคม 25 เมษายน 25
กรกฎาคม และ 25 ตุลาคม
ของทุกปี จนถึงวันใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ายของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ

ปี ที่ 4: เริ่มตัง้ แต่
ร้อยละ 25
วันที่ 1 เมษายน
ของจานวนใบสาคัญ
2568 ถึงวันที่ 31 แสดงสิทธิ ANAN ESOPมีนาคม 2569
W1 ทัง้ หมดที่กรรมการ
ผูบ้ ริหารหรือพนักงานแต่
ละรายได้รบั จัดสรรจาก
บริษัท

เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 25 เมษายน
2568 และวันที่ 25
กรกฎาคม และ 25 ตุลาคม
ของปี 2568 และวันใช้สิทธิ
ครัง้ สุดท้ายของใบสาคัญ
แสดงสิทธิซ่งึ ตรงกับวันที่
25 มกราคม 2569

หมายเหตุ “วันทาการ” หมายถึง วันทาการของบริษัท
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2.14 ระยะเวลาการแจ้ ง ความ : ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่งประสงค์ท่ีจะใช้สิทธิ
จานงในการใช้สิทธิ
ในการซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ได้ระหว่าง
วันที่ 1 ถึงวันที่ 20 ของเดือนที่จะมีการใช้สิทธิ ระหว่างเวลา 9.00 น.
ถึง 15.00 น. ของวันทาการของบริษัท หากวันที่ 20 ของเดือนปฏิทิน
ใด ตรงกับวันหยุดทาการของบริษัท วันสุดท้ายที่ผถู้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิจะสามารถแสดงความจานงที่จะใช้สิทธิได้ในเดือนนั้นได้แก่วัน
ทาการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดนั้น ยกเว้นการแสดงความจานงใน
การใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้แสดงความจานงในการใช้สิทธิในระหว่าง
15 วันก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
2.15 วิธีการจัดสรร

: จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3. และ 4. โดยไม่ผ่านผูร้ บั
ช่วงซือ้ หลักทรัพย์

2.16 เหตุ ใ นการต้ อ งออกหุ้ น : บริษัทจะดาเนินการปรับราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
ใ ห ม่ เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร
เหตุการณ์ท่ีกาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่เี กี่ยวข้อง
2.17 สิทธิและประโยชน์อย่างอืน่ : -ไม่มีน อ ก จ า ก สิ ท ธิ แ ล ะ
ประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ
2.18 ข้อจากัดการโอน

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมื อ
ให้แก่บุคคลอื่นหรือใช้สิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผทู้ ่ีได้รบั การระบุช่ือ
ไว้ในใบสาคัญแสดงสิทธิได้เว้นแต่เป็ นกรณีตามที่กาหนดไว้ในข้อ
3.2

2.19 ตลาดรองของใบส าคั ญ : บริษัทจะไม่นาใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกในครัง้ นี ้
แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOPไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
W1

หน้า 19

2.20 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ : บริ ษั ท จะน าหุ้น สามั ญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามั ญ ตาม
เกิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ต าม
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ที่ อ อกในครั้ ง นี ้ เ ข้ า จด
ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ
ทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ANAN ESOP-W1
3.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
3.1

หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
3.1.1

คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรให้กรรมการบริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ให้มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี ้
(1)

พิจารณากาหนดรายนามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ผูม้ ีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะ
ได้รบั รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่เหลือจากการจัดสรร มา
จัดสรรให้แก่ผบู้ ริหาร และ/หรือ พนักงานได้ตามที่เห็นสมควร
สาหรับรายละเอียดรายนามกรรมการทุกรายที่มีสิทธิได้รบั ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1 และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่กรรมการแต่ละราย
ดังกล่าวจะได้รบั ปรากฏในข้อ 4.

(2)

ในกรณีท่ีมีผถู้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 รายใดไม่สามารถใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ได้ดังที่กาหนดไว้ในข้อ 3.2 ให้สามารถนา
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในกรณีดงั กล่าวมาจัดสรรให้แก่ผบู้ ริหาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรายอื่นได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งเปลี่ยนแปลง
จานวนใบสาคัญแสดงสิท ธิ ANAN ESOP-W1 ของ ผู้บริหารและ/หรือ พนักงานที่
ได้รบั การจัดสรรไปแล้ว เมื่อเกิดการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 อัน
เกิดจากเหตุการณ์ท่กี าหนดในข้อ 3.2 ดังกล่าว
โดยอาจมีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว ให้แก่ผบู้ ริหาร
หรือพนักงาน ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็ นบุคลากรที่มีสิทธิ ได้รับการ
จัดสรรฯ ภายหลังจากวันที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอ
ขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ก็ ได้ ทั้ง นี ้ การจัด สรรดัง กล่ า วจะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่มีผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานรายใดได้รบั จัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ครั้ง เดี ย วหรื อ รวมกัน เกิ น กว่า ร้อ ยละ 5 ของจ านวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจะไม่มีกรรมการบริษัทหรือบริษัทย่อย
รายใดได้รับ การจัด สรรใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 เพิ่ ม เติ ม จากที่ ได้
เปิ ดเผยไว้ในข้อ 4.
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(3)

ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเสนอขาย การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1 การกาหนดหรือแก้ไขเพิ่ มเติมหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด เงื่อนไข (รวมถึง
เงื่อนไขการใช้สิทธิ) การปรับสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ตลอดจนด าเนิ น การใดๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การใช้สิท ธิ ต าม
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 และการน าหุ้น ที่ เ กิ ด จากการใช้สิท ธิ ต าม
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 เข้า จดทะเบี ย นกับ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และการดาเนินการอื่นใดกับบุคคล และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทัง้ นี ้ การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่มี ผูบ้ ริหาร และพนักงานรายใดได้รบั การจัดสรร
ใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 เกิ น กว่ า ร้อ ยละ 5 ของจ านวนใบสาคัญ แสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1 ทั้งหมด และจะไม่มีกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยรายใดได้รบั การจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เพิ่มเติมจากที่ได้เปิ ดเผยไว้ในข้อ 4
3.1.2

คุณสมบัติของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1
(1)

กรณีกรรมการของบริษัท
กรรมการของบริษัทที่จะมีสิทธิได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOPW1 ต้องเป็ นกรรมการของบริษัท ณ วันที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย และได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนของบริษัท
ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระของบริษัทจะได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOPW1 ในจานวนที่เมื่อมีการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แล้ว
กรรมการอิสระรายดังกล่าวต้องถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษัท

(2)

กรณีกรรมการบริษัทย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงาน
กรรมการบริษัทย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รบั
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ต้องมีคณ
ุ สมบัติต่าง ๆ ดังนี ้ และ
ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริหาร
(ก) เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่ได้มีการเข้าทาสัญญาจ้าง
แรงงาน หรือข้อตกลงอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกันกับสัญญาจ้างแรงงาน หรือเป็ น
พนักงานซึ่งทางานเต็มเวลากับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (แล้วแต่กรณี)
(รวมเรียกว่า “บุ ค คลากรที่มี สิทธิไ ด้รั บการจั ด สรรฯ”) หรือ เป็ นกรรมการ
บริษัทย่อย ณ วันที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีมติอนุมตั ิให้ออกและเสนอขาย
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ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทย่อย และ
(ข) มีโครงสร้างระดับตาแหน่งงาน (Corporate Title) ตัง้ แต่ระดับ LL1 จนถึง ระดับ
LL3 และเงื่อนไขอื่นตามที่กาหนดโดยสายงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท
ทัง้ นี ้ นอกจากกรณีตาม (ก) และ (ข) แล้ว คณะกรรมการบริหารของบริษัทอาจอนุมตั ิ
ให้ผบู้ ริหารและพนักงานบางรายได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ (1) และ (2) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณาเป็ นกรณี
พิเศษ
ทั้งนี ้ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย แต่ละรายจะได้รบั ไม่จาเป็ นต้องมีจานวนเท่ากัน
ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ เช่น ตาแหน่ง ประสบการณ์ ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ท่ที า
ให้แก่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
3.2

เงือ่ นไขในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
3.2.1

เงื่อนไขในการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ของกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท เป็ นดังนี ้
(1)

กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
(แล้ว แต่ ก รณี ) ที่ ไ ด้รับ การจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ไปแล้ว
จะต้อ งยังคงมีสถานภาพเป็ น กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ย่อย ผู้บ ริห ารหรือ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในวันกาหนดการใช้สิทธินั้นๆ เว้นแต่เป็ น
กรณียกเว้นที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1(2)
ทั้งนี ้ กรณีของกรรมการบริษัทที่พน้ จากตาแหน่ง กรรมการบริษัท แต่ยังคงมีสถานะ
เป็ นผูบ้ ริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในวันกาหนดการใช้สิทธิ
นั้นๆ บุคคลดังกล่าวยังสามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
เฉพาะในส่วนที่ตนได้รับในฐานะผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อยได้ในวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว

(2)

เงื่อนไขสาหรับการใช้สิทธิ ของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในกรณี
ต่าง ๆ ดังนี ้
(ก)

กรณี ก รรมการของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานผู้ถื อ
ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ถึ ง แ ก่ ก ร ร ม ต ก เ ป็ น ผู้ ไ ร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ สาบสูญ หรือเหตุอื่นใดซึ่งส่งผล
ให้ไม่สามารถจัดการงานหรือทรัพย์สินของตนเองได้ ทายาท ผูพ้ ิทกั ษ์ หรือผู้
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อนุบาลของบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี ) สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 แทนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOPW1 ได้จนครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
(ข)

กรณี ก รรมการของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 พ้นสภาพจากการเป็ น กรรมการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร หรือ พนักงาน (แล้วแต่กรณี) เนื่องจาก
เกษี ย ณอายุ ต ามระเบี ย บของบริ ษั ท หรื อ ถู ก ปลดออกโดยมิ ไ ด้ก ระท า
ความผิดข้อบังคับการทางานหรือระเบียบของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือถูก
ปลดออกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอานาจควบคุมในบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือหมดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทและไม่ได้รับการแต่งตั้ ง
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีก ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1 ในกรณี นีย้ ังคงสามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ได้จน
ครบอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

(ค)

กรณี ก รรมการของบริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ผู้บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 สิน้ สภาพการจ้างงานเนื่องจากการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ นอกเหนือจาก
ข้อ 3.2.1(2)(ข) หรือ ลาออกจากจากการเป็ นกรรมการบริษัทหรือบริษทั ย่อย
(โดยไม่มีการดารงตาแหน่งผูบ้ ริหารหรือพนักงาน) ให้ถือว่ากรรมการของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ผูบ้ ริหารหรือพนักงานรายดังกล่าวไม่มีสิทธิท่ีจะใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียงั ไม่มีการใช้สิทธิทงั้ หมดทันที ณ วันสิน้ สุด
การด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการบริ ษั ท หรื อ สิ น้ สุด สภาพการจ้า งงาน
(แล้ว แต่ ก รณี ) ด้ว ยเหตุ ดัง กล่ า ว และผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ต ้อ งคื น
ใบสาคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยงั ไม่ได้ใช้สิทธิทงั้ หมดที่ถืออยู่ให้แก่บริษัทโดย
ทันที เพื่อให้บริษัทนาไปจัดสรรให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยรายอื่นตามความเหมาะสมต่อไป
ทั้ ง นี ้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณา
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิท่ียังมิได้ใช้สิทธิ ทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ผูบ้ ริหาร
และ/หรื อ พนัก งานรายอื่ น ได้ต ามที่ เ ห็ น สมควร ทั้ง นี ้ อาจมี ก ารจัด สรร
ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ดั ง กล่ า ว ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ
พนักงาน ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีสถานะเป็ นบุคลากรที่มีสิทธิ ได้รับ
การจัดสรรฯ ภายหลังจากวันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้
ออกและเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ก็ ไ ด้ โดยมี
เงื่อนไขว่าจะไม่มีผูบ้ ริหาร และ/หรือพนักงานรายใดได้รบั จัดสรรใบสาคัญ
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แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ครัง้ เดียวหรือรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และจะไม่มีกรรมการบริษัท
หรือบริษัทย่อยรายใดได้รบั การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOPW1 เพิ่มเติมจากที่ได้เปิ ดเผยไว้ในข้อ 4.

4.

3.2.2

หากกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานรายใดไม่ใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 หรือใช้สิทธิ ไม่ครบถ้วนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1 ดัง กล่ า วครบอายุตามที่ กาหนดแล้ว ให้ถื อ ว่ ากรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัทย่อย ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยดังกล่าว สละสิทธิการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่เหลือดังกล่าว โดยกรรมการบริษัท กรรมการ
บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร และพนักงานดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

3.2.3

คณะกรรมการบริษั ท คณะกรรมการบริห าร หรื อ บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท หรื อ คณะ
กรรมการบริหารมอบหมาย มีอานาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณากาหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขใน
การใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่ง อาจแตกต่ างไปจากที่ ได้ร ะบุมา
ข้างต้นได้

รายชื่อกรรมการทุกรายทีไ่ ด้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W12
ชื่อของกรรมการ

ตาแหน่ง

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่
จัดสรร (หน่วย)

ร้อยละ (%) ของ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิทงั้ หมด

1. นายณรงค์ชยั อัครเศรณี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

ไม่เกินร้อยละ 4.80

2. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์

กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท

ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย
ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย
ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย
ไม่เกิน
10,000,000

ไม่เกินร้อยละ 4.80

4.1 กรรมการบริษัท

3. นายนพพร เทพสิทธา

4. นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล

2

ไม่เกินร้อยละ 4.80

ไม่เกินร้อยละ 4.80

จานวนที่แสดงในตารางนี ้ จะเป็ นจานวนประมาณการสูงสุดที่กรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทย่อยของบริษัท (แล้วแต่กรณี) แต่ละรายมี
สิทธิ ได้รับ ทั้งนี ้ กรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท ย่อยจะได้รับ จัดสรรใบส าคัญแสดงสิท ธิ ANAN ESOP-W1 ในจานวนรวมไม่เกินกว่า
129,600,000 หน่วย
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ชื่อของกรรมการ

5. นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์

6. นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ

7. นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต

8. นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง

9. นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

ตาแหน่ง

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่
จัดสรร (หน่วย)

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัท

หน่วย
ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย
ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย
ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย

กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัท
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
การลงทุน
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

ร้อยละ (%) ของ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิทงั้ หมด
ไม่เกินร้อยละ 4.80

ไม่เกินร้อยละ 4.80

ไม่เกินร้อยละ 4.80

ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย

ไม่เกินร้อยละ 4.80

ไม่เกิน
10,000,000
หน่วย

ไม่เกินร้อยละ 4.80

ไม่เกิน 4,000,000
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000
หน่วย

ไม่เกินร้อยละ 1.92

4.2 กรรมการบริษัทย่อย
1. นายอนุรกั ษ์ ขูรีรงั

กรรมการของบริษัทย่อย

2. นายสุเมธ รัตนศรีกลู

กรรมการของบริษัทย่อย

3. นางสาวมณีรตั น์ ธนัชญ์เศรษฐ์

กรรมการของบริษัทย่อย

4. นายนัฐพล นาคสู่สขุ

กรรมการของบริษัทย่อย

5. นายจักรกฤษณ์ เตชะวณิช

กรรมการของบริษัทย่อย

6. นางเอือ้ อนุช เลีย้ งสุปรีย ์

กรรมการของบริษัทย่อย
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ไม่เกินร้อยละ 1.92
ไม่เกินร้อยละ 1.92
ไม่เกินร้อยละ 1.92
ไม่เกินร้อยละ 1.92
ไม่เกินร้อยละ 1.92

ชื่อของกรรมการ

ตาแหน่ง

7. นายวุฒิธิภทั ร์ สุรเชษฐคมสัน

กรรมการของบริษัทย่อย

8. นายลอยด์ วัฒนโฆวรุณ

กรรมการของบริษัทย่อย

9. นายอลัน ควิน แลนดาว

กรรมการของบริษัทย่อย

10. นายอัณณพ วงศ์ชมุ พิศ

กรรมการของบริษัทย่อย

11. นางสาวปิ ยะวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์

กรรมการของบริษัทย่อย

12. นายปั ลลพ สัจจรักษ์

กรรมการของบริษัทย่อย

13. นางสาวปั ณณ์จนั ทร์ วรธนารัตน์

กรรมการของบริษัทย่อย

14. นางสาวสุมิตรา วนิชสุวรรณ

กรรมการของบริษัทย่อย

รวม

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่
จัดสรร (หน่วย)

ร้อยละ (%) ของ
ใบสาคัญแสดง
สิทธิทงั้ หมด

ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกินร้อยละ 1.92
หน่วย
ไม่เกิน
ไม่เกินร้อยละ 70.09
146,000,000
หน่วย

นอกจากนี ้ กรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทย่อยที่ดารงตาแหน่งผูบ้ ริหาร และ/หรือ พนักงาน จะไม่ได้รบั การ
จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ สาหรับตาแหน่งอื่นอีก
5.

รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทีไ่ ด้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5
ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
-ไม่มี-

6.

ผลกระทบต่อผู้ถือหุน้
-

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 จานวน 208,312,000 หน่วย จะไม่ทาให้ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ได้รบั ผลกระทบด้านราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) เนื่องจากราคาใช้สิทธิ (Exercise Price) เป็ นราคาที่
ไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึ่งคานวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทที่ซือ้ ขายใน
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ตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่
1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
-

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุน้ (Control Dilution)
ในกรณีท่มี ีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ทัง้ หมดที่จดั สรรแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ/
หรือ พนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อซือ้ 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 บกับ จ านวนหุ้น ที่ อ อกและจ าหน่ า ยแล้ว จ านวน
4,166,249,997 หุน้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2565
Control Dilution

7.

=

จานวนหุน้ รองรับ ANAN ESOP-W1
(จานวนหุน้ ที่ชาระแล้ว + จานวนหุน้ รองรับ ANAN ESOP-W1)

=

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

=

4.76%

ลักษณะและเงือ่ นไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อยจะเป็ นไปตามที่ได้กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการ
เสนอขายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้ หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือประกาศอื่นใดที่ใช้บงั คับแทนรวมทัง้ กฎและระเบียบอื่น ๆ
ที่ เกี่ยวข้อง

8.

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย
การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวจะต้องได้รบั
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้
ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
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9.

รายชื่อกรรมการอิสระทีผ่ ู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็ นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
นายณรงค์ชยั อัครเศรณี
นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
นายนพพร เทพสิทธา
นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
(หมายเหตุ: กรรมการอิสระของบริษัทตามรายนามข้างต้น จะได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
โดยมีรายละเอียดตามข้อ 4.)
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