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เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติให้เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็ นการประชุม
ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามพระราชก าหนดว่า ด้ว ยการประชุม ผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนทีม่ ิได้จาหน่าย และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่ อ งด้ว ยบริษั ท มี ค วามประสงค์ท่ี จ ะลดทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จ านวน 0.30 บาท จาก
ทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 499,950,000.00 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นให ม่ จ านวน
499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียน จานวน 3 หุน้ ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ได้1
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้
ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น

499,949,999.70 บาท (สี่ รอ้ ยเก้าสิ บเก้าล้านเก้าแสนสี่ หมื่ นเก้า
พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
4,999,499,997 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

(สี่ พั นเก้ าร้อยเก้าสิ บเก้าล้านสี่ แสนเก้ า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
1

บริษัทไม่ได้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ จดทะเบียนจานวน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท ที่บริษัทออกเพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุน่ ที่ 1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรร
หุน้ สามัญ เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึ่งยังมิได้ นาออกจาหน่าย เนื่องจากเป็ นหุน้ ที่ออกเพื่อรองรับ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
หน้า 1
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หุน้ สามัญ

4,999,499,997 หุน้

(สี่ พั นเก้ าร้อยเก้าสิ บเก้าล้า นสี่ แสนเก้ า
หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ไม่มี

(- หุน้ )”

หุน้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษั ท จ านวน 0.30 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 499,950,000.00 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบี ยน จานวน 3 หุ้น ที่
บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ได้ และ
อนุ มัติ ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริค ณห์สนธิ ของบริษั ท ข้อ 4. (เรื่อ งทุน จดทะเบี ย น) เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความตาม
รายละเอียดข้างต้น
ทั้ ง นี ้ ในการด าเนิ น การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริค ณห์ส นธิ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การลดทุ น
จดทะเบียนของบริษั ทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอานาจกระทาการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ รวมทั้งมีอานาจดาเนิ นการต่ าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบี ยน
เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุ มัติการเพิ่ มทุน จดทะเบียนของบริษั ท และการแก้ไขเพิ่ มเติมหนั งสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่ อ งด้ว ยบริษั ท มี ค วามประสงค์ท่ี จ ะเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท เพื่ อ เป็ น การตอบแทน
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนัก งานของบริษั ทและบริษั ท ย่อ ย ที่มี ความตั้งใจ
ในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้น และเพื่อเป็ นขวัญ
กาลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษั ทและบริษั ทย่ อยที่ ได้ทุ่ม เทและเสีย สละ
ทางานให้แก่บริษัท เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารและ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทางานกับบริษัทและบริษั ทย่อยต่อไปในระยะยาว
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความรู ค้ วามสามารถในการทางานต่อไป
ในระยะยาวและเพื่ อ ให้พ นัก งานมี ส่ วนร่วมในการเป็ น เจ้าของ ท าให้มี วัต ถุป ระสงค์เป็ น หนึ่ ง
เดี ย วกับ ผู้ถื อ หุ้น และมุ่งสร้างความเจริญ รุ่งเรืองให้แ ก่ บ ริษั ท บริษั ท จึงจะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 499,949,999.70 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน
520,781,199.70 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 208,312,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 20,831,200 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ย่อย (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”)

หน้า 2
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ทั้งนี ้ รายละเอีย ดการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุน เพื่ อ รองรับ การใช้สิท ธิ ต ามใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ
ANAN ESOP-W1 ข้างต้น ปรากฏในวาระที่ 4 ที่จะนาเสนอต่อไป และปรากฏในแบบรายงาน
เพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1
นอกจากนี ้ เพื่ อให้สอดคล้อ งกับ การเพิ่ มทุน จดทะเบี ย นของบริษั ท ข้างต้น บริษั ทจะต้อ งแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น

520,781,199.70 บาท (ห้าร้อยยี่ สิบล้านเจ็ ดแสนแปดหมื่ นหนึ่ ง
พันหนึง่ ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
5,207,811,997 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ

(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ

5,207,811,997 หุน้

(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )

หุน้ บุรมิ สิทธิ

ไม่มี

(- หุน้ )”

หุน้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 499,949,999.70 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน
520,781,199.70 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 208,312,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 20,831,200 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกั บการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ขอ้ ความตามรายละเอียดข้างต้น
ทั้ง นี ้ ในการด าเนิ น การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริค ณห์ส นธิ เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
บริษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท หรื อ กรรมการผู้มี อ านาจกระท าการแทนบริษั ท
มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทั้ ง มี อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามค าสั่ ง
ของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษั ท
ให้แ ก่กรรมการ ผู้บ ริหาร และพนั กงานของบริษั ท และบริษัท ย่อย (ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ANAN
ESOP-W1)

หน้า 3

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษั ท มี ความประสงค์ท่ี จะออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 จ านวน
ไม่ เกิ น 208,312,000 หน่ ว ย โดยไม่ คิ ด มูล ค่ า การเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่ อ หน่ ว ยเท่ ากั บ
0 บาท) ซึ่งคิดเป็ นหุ้นสามัญ ที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ จานวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น
(ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วของบริษัท) และมีอตั ราการใช้สิทธิคือ ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 1.65
บาทต่อหุน้ และมีอายุ 4 ปี นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
ทั้งนี ้ บริษัทจะไม่นาใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย (“ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ฯ ”) โดยราคาใช้สิท ธิ ข องใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN
ESOP-W1 ดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของ
หุน้ สามัญ ของบริษั ทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
(กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 ) ซึ่งเท่ากับ 1.62 บาท (ข้อมูลจาก
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่จัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทแต่ละคนที่ มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ในสัด ส่ ว นเกิ น กว่ า ร้อ ยละ 5 ของจ านวนใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN
ESOP-W1 และบริษัทจะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
บริษั ท จะด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การออกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้เป็ น ไปตามประกาศของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ต่อไป
(โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสาคัญ ของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้คณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณี
การจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้กรรมการบริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
บริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบอานาจ มีอานาจในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี ้
(ก) พิจารณากาหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออก
และจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกาหนดรายชื่อกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และ
จานวนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
วิธีการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 การชาระราคา วันออกใบสาคัญ
แสดงสิ ท ธิ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 รายละเอี ย ดและขั้น ตอนการจัด สรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
หน้า 4

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ESOP-W1 อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และลักษณะและรายละเอียด
อื่น ๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
(ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือ
บอกกล่าว และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่ ง รวมถึ ง และไม่ จ ากั ด เฉพาะการจดทะเบี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว
เอกสารและหลั ก ฐานดั ง กล่ า วต่ อ หน่ ว ยงานราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง และ
การด าเนิ น การแก้ไขเพิ่ ม เติ ม หรือ เปลี่ ย นแปลงค าขอหรือ ข้อ ความในเอกสารดังกล่ า ว
ที่เกี่ยวข้อง
(ค) ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1 ดังกล่าวประสบผลสาเร็จ รวมถึงการดาเนินการขออนุญาต หรือขอผ่อน
ผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมถึงการแต่งตัง้ และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม
ให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นั้น เป็ นไปเพื่อเป็ น
การตอบแทนการปฏิ บัติ งานของกรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานของบริษั ท และบริษั ท ย่ อ ย
ที่มีความตัง้ ใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้ และ
เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ท่มุ เทและ
เสียสละทางานให้แก่บริษัท เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูง ใจให้ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่มี ผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทางานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป
ในระยะยาวเพื่ อบรรลุเ ป้าหมายทางธุรกิจ เพื่ อรักษาบุคลากรที่มีความรู ค้ วามสามารถในการ
ทางานต่อไปในระยะยาว และเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็ นเจ้าของ ทาให้มีวตั ถุประสงค์
เป็ นหนึ่งเดียวกับผูถ้ ื อหุน้ และมุ่งสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัท ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท
จึ งเห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารออกใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN
ESOP-W1 จานวนไม่เกิน 208,312,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัท
และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ บ ริษั ท จะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
499,949,999.70 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุ้น

หน้า 5

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน 208,312,000 หุ้ น มู ล ค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 0.10 บาท รวมทั้ ง สิ ้น
20,831,200 บาท รายละเอียดปรากฎตามในวาระที่ 2 นัน้
บริษั ท มี ค วามประสงค์ท่ี จะจัด สรรหุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุน จานวนไม่ เกิน 208,312,000 หุ้น มูลค่า ที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออก
และจัดสรรให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ในอัตราส่วน
1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย ที่ราคาใช้สิทธิท่ี 1.65
บาท2
ทัง้ นี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1 ข้างต้น ปรากฏในแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดในสรุปสาระสาคัญของการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่ม
ทุนจานวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิ ทธิตาม
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กับกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่ า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผถู้ ือหุน้ ซึ่งถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ
10 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อ รองรับการขยายธุรกิจของ
บริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 58 - 60 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี ้
ข้อ (58)

ประกอบกิจการ และ/หรือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร์

2

เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.
34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่และหุน้ ที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ลงวัน ที่ 15 ธั น วาคม 2551 (รวมทั้งที่ ได้มี การแก้ไขเพิ่ มเติ ม ) ประกาศของส านั กงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
โดยราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึ่งคานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก
ของหุน้ สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่
24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1 (กล่ า วคื อ ระหว่ า งวัน ที่ 30 ธั น วาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 ) ซึ่ง เท่ า กั บ 1.62 บาท (ข้อ มู ล จาก SETSMART ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)
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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ข้อ (59)

ประกอบกิจการ และ/หรือให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจซอฟแวร์ โปรแกรมสาเร็จรู ป และ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ

ข้อ (60)

ประกอบกิ จ การลงทุ น และ/หรื อ พัฒ นาธุ ร กิ จ ทางการเงิน /และหรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และ/หรือ
พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน

นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้อง
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ของบริษัท เป็ นดังนี ้
“วัตถุประสงค์ทงั้ หลายของบริษัท มี 60 ข้อ ดังปรากฏในแบบ บมจ. 002 ทีแ่ นบ”
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษั ท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น ให้ค ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทน
บริษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท หรื อ กรรมการผู้มี อ านาจกระท าการแทนบริษั ท
มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทั้ ง มี อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามค าสั่ ง
ของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
การลงมติ
วาระที่ 6

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทัง้ นี ้ วาระที่ 2 – 4 เป็ นวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็ นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่ งไม่ได้
รับการอนุมตั ิจะถือว่าวาระที่ 2 - 4 ดังกล่าวที่ได้รบั อนุมตั ิแล้วเป็ นอันยกเลิก
บริ ษั ท ได้ก าหนดวัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น (Record Date) ที่ มี สิ ท ธิ เข้า ร่ว มประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครัง้ ที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701
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