รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2565
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2565 จัดขึน้ เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยเป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1) ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี
2) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
3) นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
4) นายนพพร เทพสิทธา
5) นายศิรวิทย์ พะเนียงเวทย์
6) นายชานนท์ เรืองกฤตยา
7) นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ
8) นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต
9) นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง
10) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ
แทน และประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร ความเสีย่ ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการ
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร
และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์
กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน
และเลขานุการบริษัท
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้ง นี ้ กรรมการบริษัท มีจานวนทั้งหมด 10 คน และเข้า ร่วมประชุมจานวน 10 คน ครบเป็ น องค์ป ระชุม คิ ด เป็ น สัดส่วน
กรรมการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100
ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1)
2)
3)
4)

นายเริงชัย อิงคภากร
ดร. สันติภาพ คาสะอาด
นางสาวสุมิตรา วนิชสุวรรณ
นางสาวปั ณณ์จนั ทร์ วรธนารัตน์

Executive Coach
Chief People Officer
Vice president of Rewards & Recognition
Head of Strategic Office
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ทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
1) นางสาวตรีนชุ ชื่นชมลดา
2) นายอนุชิต ดีเลิศสกุลวงศ์
ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้เป็ นผูด้ าเนินการประชุม และเป็ น
ผูช้ ีแ้ จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง และผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษใน
เรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ ท่านนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสียงทัง้ หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ เท่านัน้
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้ หมดแล้ว ต้องไม่เกินจานวนสิทธิออกเสียง
ที่มีอยู่ ทั้งนี ้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็ น คัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจานวนเสียงที่มี จะถื อว่าเสียงที่ขาดเป็ นการงด
ออกเสียง
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต ้องการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่ มสาหรับการออกเสียง
ลงคะแนน คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
2. บริษัทจะแจ้งเปิ ดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิ ดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะ
ประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบ
3. ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว
บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามที่ผถู้ ือหุน้ นัน้ มอบฉันทะมาทุกประการ
4. ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในระบบว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ระบบจะถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ มีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
ขัน้ ตอนการประชุม
ในการประชุมจะดาเนินการประชุมเรียงตามลาดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ พิมพ์ขอ้ ความซักถาม
หรือแสดงความเห็นส่งเข้ามาในระบบ โดยจะต้องแจ้งชื่อ -นามสกุลก่อนถามคาถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้
การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถู กต้องและครบถ้วน โดยขอความกรุ ณาผูถ้ ือหุน้ โปรดให้ความร่วมมือ เพื่อให้
การประชุมดาเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในระยะเวลาที่กาหนด
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หลังจากนัน้ นางสาวนฤชล ไวทยานุวตั ติ แจ้งให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบว่า มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม จานวน 36 ราย รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด จานวน 52 ราย นับรวม
จ านวนหุ้ น ได้ 2,546,442,933 หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ นร้อ ยละ 61.1207 ของหุ้ น ที่ จ าหน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ทั้ ง นี ้
มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิ ดการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
เริ่มการประชุม
ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้เปิ ดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุ มัติ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มิได้จาหน่าย และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 0.30 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 499,950,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดั หุน้
จดทะเบี ย น จ านวน 3 หุ้น ที่ บ ริ ษั ท ไม่ ส ามารถจัด สรรให้กั บ ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ตามสัด ส่ ว นจ านวนหุ้น ที่ ผู้ถื อ หุ้น แต่ ล ะราย
ถืออยู่ได้
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัทให้ถกู ต้องตามข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ กฎหมายและประกาศคาสั่ง
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยต้องยกเลิกข้อความเดิมและต้องใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

499,949,999.70 บาท

แบ่งออกเป็ น

4,999,499,997 หุน้

มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

0.10 บาท
4,999,499,997 หุน้
ไม่มี

หุน้

(สี่รอ้ ยเก้าสิบเก้าล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพัน
เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
(สี่พนั เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
(สิบสตางค์)
(สี่พนั เก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านสี่แสนเก้าหมื่น
เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
(- หุน้ )”

ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายปิ ยะพงษ์ ประสาททอง ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามที่ประชุมว่า ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาเป็ นต้องมีการลด
ทุนจดทะเบียนก่อนใช่หรือไม่
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นางสาวตรี นุช ชื่ น ชมลดา ที่ ป รึก ษากฎหมายของบริษัท ได้ต อบค าถามดังกล่ า วว่า เนื่ อ งจากบริษัทจะ
ดาเนินการเพิ่มทุนและออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรายละเอียดปรากฎในวาระถัดไปนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่บริษัทจะต้องลด
ทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีจานวนหุน้ เท่ากับจานวนทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว ซึ่งเป็ นตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน กลต.)
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท จ านวน 0.30 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 499,950,000.00 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน
499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จานวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุน้ เดิ มตามสัดส่วน
จานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายถืออยู่ได้ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน)
เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความตามรายละเอียด
ข้างต้น
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ข้า งต้น ให้ค ณะกรรมการบริษัทหรื อกรรมการผู้มีอ านาจกระทาการแทนบริษัท หรื อ บุค คลที่ คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มี อ านาจกระท าการแทนบริษั ท มอบหมาย เป็ น ผู้มี อ านาจในการจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนัง สื อ บริค ณห์สนธิ ท่ี
กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ รวมทั้ง มี อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง ของ
นายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริษัทลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่มิได้จาหน่าย และการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
2,552,030,783
100.0000
0
0.0000
375
-

หมายเหตุ:

ในวาระนีม้ ีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 4 ราย คิดเป็ น
จานวนหุน้ 5,588,225 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,552,031,158 หุน้

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็ นการตอบ
แทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตัง้ ใจในการทางานเพื่อ สร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท บริษัทย่อย และผูถ้ ือหุน้ บริษัทจึงจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม
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จานวน 499,949,999.70 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน
208,312,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 20,831,200 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”)
ทั้ง นี ้ รายละเอี ย ดการจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ รองรับ การใช้สิ ท ธิ ต ามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN
ESOP-W1 ข้างต้นปรากฎในวาระที่ 4 ที่จะนาเสนอต่อไป และปรากฎในแบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) ของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความดังต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

520,781,199.70 บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่ง
ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตางค์)
5,207,811,997 หุน้

(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่ ง
พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )

0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

5,207,811,997 หุน้
ไม่มี หุน้

(ห้าพันสองร้อยเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่น หนึ่ง
พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
(- หุน้ )”

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึง ขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่ม ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จานวน 499,949,999.70 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 520,781,199.70 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 208,312,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 20,831,200 บาท และ
อนุมตั ิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความตามรายละเอียดข้างต้น
ทั้งนี ้ ในการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มี อ านาจกระท าการแทนบริ ษั ท มอบหมาย เป็ น ผู้มี อ านาจในการจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ส นธิ
ที่ ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ รวมทั้ ง มี อ านาจด าเนิ น การต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้เ ป็ น ไปตามค าสั่ง
ของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่ อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ มีข อ้ สงสัย ใด ๆ ประธานจึง ให้ข อที ่ป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ น้ พิจ ารณา อนุม ตั ิก ารเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
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มติทปี่ ระชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ อ นุ มั ติ ใ ห้บ ริ ษั ท เพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท และแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 3

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,550,076,083
99.9263
1,881,200
0.0737
73,875
-

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัท ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1)

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1 จานวนไม่เกิน 208,312,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิด
เป็ นหุน้ สามัญที่จดั สรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจานวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ (ไม่เกินร้อยละ 5 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วของบริษัท) และมีอตั ราการใช้สิทธิคือ ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุน้
ที่ราคาใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุน้ และมีอายุ 4 ปี นับแต่วนั ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
ทัง้ นี ้ บริษัทจะไม่นาใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยราคาใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว เป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าราคาตลาดซึ่ง
คานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุน้ สามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 21
มกราคม 2565 ) ซึ่งเท่ากับ 1.62 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
นอกจากนี ้ บริษัทจะไม่จดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละคนที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 5
ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และบริษัทจะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้
แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
บริษัทจะดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ทัง้ นี ้ ในการดาเนินการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1 ให้ก รรมการบริ ษั ท ) หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห ารมอบอ านาจ มี อ านาจ
ในการดาเนินการต่าง ๆ ดังนี ้
(ก)

พิจารณากาหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงกาหนดรายชื่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่จะมีสิทธิได้รบั จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
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และจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 วิธีการเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ANAN ESOP-W1 การช าระราคา วันออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ANAN ESOP-W1
รายละเอียดและขัน้ ตอนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP-W1 อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และลักษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
(ข)

ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม หรือแก้ไขสัญญา เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐาน
ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงและไม่จากัดเฉพาะ
การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคาขออนุญาต คาขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงคาขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง

(ค)

ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดังกล่าว
ประสบผลสาเร็จ รวมถึงการดาเนินการขออนุญาต หรือขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการจดทะเบียน
ต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ รวมถึ งการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มี
ความเหมาะสม ให้เป็ นผูร้ บั มอบอานาจช่วงในการดาเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
(ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1)
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) ตามที่
เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
หมายเหตุ:

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,551,076,083
99.9234
1,955,075
0.0766
-

ในวาระนีม้ ีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นจานวน 1 ราย คิดเป็ น
จานวน 1,000,000 หุน้ นับเป็ นจานวนหุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน 2,553,031,158 หุน้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพือ่ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1
ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามที่บริษัทจะดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 499,949,999.70 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ จานวน 520,781,199.70 โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน จานวน
208,312,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท รวมทัง้ สิน้ 20,831,200 บาท รายละเอียดปรากฎตามในวาระที่ 2 นัน้
บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนั ก งานของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ในอั ต ราส่ ว น 1 หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ใหม่ ต่ อ ใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN
ESOP-W1 ที่ออกและจัดสรรให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายละเอียดข้างต้น
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นหรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
นางทิพวัลย์ พูลเกษ ผูถ้ ือหุน้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นัน้ บริษัทมีการจัดสรรอย่างไร และมีบคุ คลใดได้หนุ้ มากที่สดุ
นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า กระบวนการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ANAN ESOP-W1 นั้น บริษัทได้นาเสนอเรื่องดังกล่ า วให้
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและ
พิ จ ารณาค่ าตอบแทน หรื อ คณะกรรมการทั้ง 3 คณะดัง กล่ า ว เป็ น ผู้ด าเนิ นการมอบอ านาจให้บุคคลใดบุค คลหนึ่งไป
ดาเนินการต่อ ปั จจุบนั นีย้ งั ไม่มีรายละเอียดในเรื่องการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 เนื่องจากต้องรอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี จะซื อ้ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN
ESOP-W1) ทัง้ นี ้ หากผูถ้ ือหุน้ ศึกษาข้อมูลจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ที่บริษัทได้จดั ส่งให้แล้วนัน้
จะพบว่ามีรายชื่อของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารที่จะได้รบั การจัดสรรหุน้ และจานวนหุน้ ที่จะได้รบั ซึ่งจานวนหุน้ ดังกล่าว
มิใช่จานวนหุน้ จริงที่จะได้รบั แต่เป็ นเพียงจานวนสูงสุด ที่จะได้รบั ทัง้ นีร้ ายชื่อผูท้ ่ีจะได้รบั การจัดสรรหุน้ และจานวนหุน้ ที่จะ
ได้รบั จะต้องผ่านการพิจารณาจากบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจของบริษัทก่อน
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN ESOP -W1 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,551,076,083
99.9234
1,955,075
0.0766
-
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่าบริษัทมีความประสงค์ท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 58 - 60 ทัง้ นี ้ บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุม
ว่า บริษัทมีความจาเป็ นต้องขอแก้ไขข้อความในวัต ถุประสงค์ขอ้ 58 - 60 เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งข้อความดังกล่าวจะ
แตกต่างจากข้อความในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565 ที่บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ทางไปรษณียก์ ่อน
หน้านี ้ อย่างไรก็ตาม เนือ้ หาและรายละเอียดของวัตถุประสงค์ท่จี ะแก้ไขยังคงเดิม ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้อ (58)
ประกอบกิจการ และ/หรือลงทุนในกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร์
ข้อ (59)
ประกอบกิจการ และ/หรือลงทุนในกิจการให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจซอฟแวร์ โปรแกรมสาเร็จรู ป
และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ
ข้อ (60)
ประกอบกิจการ และ/หรือลงทุนในกิจการพัฒนาธุรกิจทางการเงิน และ/หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และ/หรือพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงิน
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น บริษัทจะต้องแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ของบริษัท เป็ นดังนี ้
“วัตถุประสงค์ทงั้ หลายของบริษัท มี 60 ข้อ ดังปรากฏในแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ทั้งนี ้ ในการดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ
ผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย
เป็ นผูม้ ีอานาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอานาจ
ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็น หรือซักถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น มี ข้อ สงสัย ใด ๆ ประธานจึ ง ให้ข อที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
มติทปี่ ระชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวนเสียงทีล่ งมติ
ร้อยละของผู้ถือหุน้ และผู้รับมอบฉันทะ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2,537,920,083
99.4081
15,110,700
0.5919
375
-

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม
และขอปิ ดการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2565
ปิ ดประชุม เวลา 14.40 น.
- ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี (ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี)
ประธานที่ประชุม
- นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง (นายเสริมศักดิ์ ขวัญพ่วง)
เลขานุการบริษัท
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