
 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดทีี ่10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

โดยจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

 

สารบัญ 
หนา้ 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565         1 

สิ่งทีส่่งมาด้วย   

เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2565   

เอกสารแนบ 1  แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4)                          8                

เอกสารแนบ 2  สรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ    15 
 ของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ 

 พนกังาน ของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย                                                                                          

เอกสารประกอบการเขา้ร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2565 

เอกสารแนบ 3 ขอ้บงัคบัของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้                                                29 

เอกสารแนบ 4 ขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)               32 
                           และการมอบฉนัทะ                    

เอกสารแนบ 5 แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)        36 

เอกสารแนบ 6 ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีบรษิัทเสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ                                  37 

เอกสารแนบ 7  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.                                                                                                       39          

เอกสารแนบ 8  แบบฟอรม์ส่งค าถามล่วงหนา้ส าหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ผ่าน                                          43 
                          ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 

 

   
หนา้ 1 

 

ที่ ADC 016/2565 

                                                                           วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ ์2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
  2.  เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

 

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจง้ใหท้ราบว่า คณะกรรมการบรษิัทไดม้ี
มติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

วาระที ่1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนทีมิ่ได้จ าหน่าย และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 0.30 บาท จาก 
ทุนจดทะเบี ยน เดิม  จ านวน  499,950 ,000.00  บาท เป็นทุนจดทะเบี ยนใหม่  จ านวน 
499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียน จ านวน 3 หุน้ ท่ีบริษัทไม่สามารถจดัสรรใหก้ับผู้
ถือหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ได้1  

  นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิัทขา้งตน้ บรษิัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) ของบรษิัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และให้
ใชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน  499,949,999.70 บาท (ส่ีรอ้ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนส่ีหมื่นเก้า
พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเกา้บาทเจ็ดสิบสตางค)์ 

    แบ่งออกเป็น 4,999,499,997 หุน้ (ส่ีพันเก้ารอ้ยเก้าสิบเก้าล้านส่ีแสนเก้า
หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

    มลูค่าหุน้ละ                   0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

   โดยแบ่งออกเป็น 

 
1 บริษัทไม่ไดด้  าเนินการลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุน้จดทะเบียนจ านวน 833,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท ที่บริษัทออกเพ่ือ
รองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุน่ที่ 1 เพ่ือจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรร
หุน้สามญัเพ่ิมทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึ่งยังมิได้น าออกจ าหน่าย เนื่องจากเป็นหุน้ที่ออกเพ่ือรองรบั
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ 
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 หุน้สามญั 4,999,499,997 หุน้ (ส่ีพันเก้ารอ้ยเก้าสิบเก้าล้านส่ีแสนเก้า
หมื่นเกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

    หุน้บรุมิสิทธิ  ไม่มี หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จ านวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 499,950,000.00 บาท เป็น 
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จ านวน 3 หุ้น ที่
บรษิัทไม่สามารถจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ได ้และ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

  ทั้งนี ้ ในการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทน
บรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 
ของบริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล  เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  เพื่อเป็นการตอบแทน 
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตั้งใจ 
ในการท างานเพื่อสรา้งประโยชนส์ูงสุดใหแ้ก่บริษัท บริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้น และเพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้ทุ่มเทและเสียสละ
ท างานใหแ้ก่บรษิัท เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจใหผู้บ้รหิารและ พนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย
ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนไดย้ากใหท้ างานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว
เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรกัษาบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถในการท างานต่อไป 
ในระยะยาวและเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ท าให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่ง
เดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสรา้งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่บริษัท  บริษัทจึงจะด าเนินการเพิ่มทุน 
จดทะเบียน จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 499,949,999.70 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 
520,781,199.70 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 208,312,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 20,831,200 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทที่ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทและบริษัท
ย่อย (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”) 
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  ทั้งนี ้รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 ข้างตน้ ปรากฏในวาระที่ 4 ที่จะน าเสนอต่อไป และปรากฏในแบบรายงาน 
เพิ่มทนุ (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1  

  นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะตอ้งแก้ไข
หนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) ของบริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม
และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 

 “ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 520,781,199.70 บาท (ห้ารอ้ยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่ ง
พนัหนึง่รอ้ยเกา้สิบเกา้บาทเจ็ดสิบสตางค)์ 

    แบ่งออกเป็น 5,207,811,997 หุน้ (หา้พนัสองรอ้ยเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

    มลูค่าหุน้ละ                   0.10 บาท (สิบสตางค)์ 

   โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 5,207,811,997 หุน้ (หา้พนัสองรอ้ยเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

    หุน้บรุมิสิทธิ  ไม่มี หุน้ (- หุน้)” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบรษิัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
520,781,199.70 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 208,312,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 20,831,200 บาท และอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใหใ้ชข้อ้ความตามรายละเอียดขา้งตน้ 

  ทั้งนี ้ ในการด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัทขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่ จ  าเป็นเพื่ อให้เป็นไปตามค าสั่ ง  
ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1) 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทมีความประสงคท์ี่จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 จ านวน 
ไม่เกิน 208,312,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 
0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรบัการใช้สิทธิจ านวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น  
(ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท) และมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ ใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ที่ราคาใชสิ้ทธิ 1.65 
บาทต่อหุน้ และมีอาย ุ4 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

 ทั้งนี ้บริษัทจะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN  
ESOP-W1 ดงักล่าว เป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของ
หุน้สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรพัยฯ์ ยอ้นหลัง 15 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
(กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 ) ซึ่งเท่ากบั 1.62 บาท (ขอ้มลูจาก 
SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 

 นอกจากนี ้บริษัทจะไม่จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทแต่ละคนที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 ในสัดส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 และบริษัทจะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แลว้เสร็จ
ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 บริษัทจะด าเนินการเก่ียวกับการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้เป็นไปตามประกาศของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

 (โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 

 ทัง้นี ้ในการด าเนินการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ใหค้ณะกรรมการ
บริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณี
การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ใหก้รรมการบริษัท) หรือบคุคลที่คณะกรรมการ
บรษิัทหรือคณะกรรมการบรหิารมอบอ านาจ มีอ านาจในการด าเนินการต่าง ๆ ดงันี ้

 (ก) พิจารณาก าหนด แกไ้ข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออก
และจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด
หรือแยง้กับกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมถึงก าหนดรายชื่อกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานที่จะมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 การช าระราคา วันออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรร
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
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ESOP-W1 อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และลักษณะและรายละเอียด
อื่น ๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

 (ข) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม หรือแกไ้ขสญัญา เอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือ
บอกกล่าว และหลักฐานที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่ งรวมถึ งและไม่ จ ากัด เฉพาะการจดทะเบียนที่ เก่ียวข้อง 
ต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว 
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง และ 
การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว  
ที่เก่ียวขอ้ง 

 (ค) ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 ดงักล่าวประสบผลส าเรจ็ รวมถึงการด าเนินการขออนญุาต หรือขอผ่อน
ผนัต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ด าเนินการจดทะเบียนต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการแต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม 
ใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นั้น เป็นไปเพื่อเป็น
การตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย  
ที่มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชนส์ูงสุดใหแ้ก่บริษัท บริษัทย่อย และผูถื้อหุน้ และ
เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ไดทุ้่มเทและ
เสียสละท างานให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจให้ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนไดย้ากให้ท างานกับบริษัทและบริษัทย่อยต่อไป 
ในระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อรกัษาบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถในการ
ท างานต่อไปในระยะยาว และเพื่อใหพ้นกังานมีส่วนรว่มในการเป็นเจา้ของ ท าใหม้ีวตัถุประสงค์
เป็นหนึ่งเดียวกับผูถื้อหุน้ และมุ่งสรา้งความเจรญิรุ่งเรืองใหแ้ก่บริษัท ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 จ านวนไม่เกิน 208,312,000 หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบรษิัท 
และบรษิัทย่อย ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

การลงมต ิ   มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 
10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงคดัคา้นการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามที่บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุ้น



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
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สามัญ เพิ่มทุนจ านวน 208,312,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวมทั้ง สิ ้น 
20,831,200 บาท รายละเอียดปรากฎตามในวาระท่ี 2 นัน้ 

 บริษัทมีความประสงคท์ี่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 208,312,000 หุ้น มูลค่าที่ 
ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออก
และจดัสรรใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อยของบริษัท ในอตัราส่วน 
1 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย ที่ราคาใชสิ้ทธิที่ 1.65 
บาท2  

   ทัง้นี ้รายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพือ่รองรบัการใชส้ทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 ขา้งตน้ ปรากฏในแบบรายงานเพิ่มทนุ (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1 
  

  รายละเอียดในสรุปสาระส าคญัของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนจ านวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรใหก้ับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน
ของบรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้   

การลงมติ   มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 
10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงคดัคา้น 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเตมิ
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทมีความประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทเพื่อรองรบัการขยายธุรกิจของ
บรษิัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษิัท อีกจ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 58 - 60 ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

   ขอ้ (58) ประกอบกิจการ และ/หรือใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร์ 

 
2 เวน้แต่กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิเม่ือเกิดเหตุการณท์ี่ก าหนดไวต้ามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 
34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่และหุน้ที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยท์ี่เกี่ยวขอ้ง 

โดยราคาใชส้ิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดงักล่าว เป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าราคาตลาดซึ่งค านวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก
ของหุน้สามญัของบริษัทในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ยอ้นหลัง 15 วนัท าการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 ในวนัที่ 
24 มกราคม 2565  มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่  30 ธันวาคม 2564 – 21 มกราคม 2565 ) ซึ่งเท่ากับ 1.62 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์) 



 บริษัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
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   ขอ้ (59) ประกอบกิจการ และ/หรือใหบ้ริการเกี่ยวกบัธุรกิจซอฟแวร์ โปรแกรมส าเร็จรูป และ
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ   

   ขอ้ (60) ประกอบกิจการลงทุน และ/หรือพัฒนาธุรกิจทางการเงิน /และหรือธุรกิจอื่น 
ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และ/หรือ
พฒันานวตักรรมทางการเงนิ 

   นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทขา้งตน้ บริษัทจะตอ้ง
แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3 ของบรษิัท เป็นดงันี ้

   “วตัถปุระสงคท์ัง้หลายของบริษัท มี 60 ขอ้ ดงัปรากฏในแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบริษัทเพื่อให้รองรบัการขยายธุรกิจของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

  ทัง้นี ้ในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษัทขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทน
บริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท
มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้  
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่ จ  าเป็นเพื่ อให้เป็นไปตามค าสั่ ง 
ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

   ทัง้นี ้วาระที่ 2 – 4 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้
รบัการอนมุตัิจะถือว่าวาระท่ี 2 - 4 ดงักล่าวที่ไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิก 

 บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date) ที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2565 (Record Date) ในวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ ์2565 

 ขอแสดงความนบัถือ 

         
                                     (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 
                                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701 


