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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ คร้ังที ่1/2565 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2565 จัดขึน้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ซึ่งจัดประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ  
แทน และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

2) นายพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ ์ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรหิาร ความเส่ียง และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

3) นายวิบลูย ์รศัมีไพศาล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการบริหารความเส่ียง  
และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน  

4) นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และกรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

5) นายศิรวิทย ์พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 
6) นายชานนท ์เรืองกฤตยา กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7) นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ กรรมการ กรรมการบรหิารความเส่ียง กรรมการบรหิาร  

และรองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
8) นายประเสรฐิ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายงานธุรกิจ

อสงัหารมิทรพัย ์
9) นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หนา้ที่สายงานการลงทนุ  

และเลขานกุารบรษิัท 
10) นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

 
ทั้งนี ้ กรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งหมด 10 คน และเข้าร่วมประชุมจ านวน  10 คน ครบเป็นองคป์ระชุม คิดเป็นสัดส่วน
กรรมการเขา้รว่มประชมุเท่ากบัรอ้ยละ 100 

 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1) นายเรงิชยั อิงคภากร  Executive Coach 

2) ดร. สนัติภาพ ค าสะอาด Chief People Officer 
3) นางสาวสมุิตรา วนิชสวุรรณ Vice president of Rewards & Recognition 

4) นางสาวปัณณจ์นัทร ์วรธนารตัน ์ Head of Strategic Office 
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ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค,์ ชินวัฒน ์และพารท์เนอรส์ จ ากัด 

1) นางสาวตรีนชุ ชื่นชมลดา 
2) นายอนชุิต ดีเลิศสกลุวงศ ์

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหเ้ป็นผูด้  าเนินการประชุม  และเป็น 
ผูช้ีแ้จงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบ 

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อว่าหนึ่งหุน้มีหนึ่งเสียง และผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษใน
เรื่องใด ผูถื้อหุน้ท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้  

2. ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงทัง้หมดที่มีอยู่  เพื่อออกเสียงว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหน่ึง
เท่านัน้ เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้เท่านัน้ 
จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแลว้ ตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียง
ที่มีอยู่ ทั้งนี ้หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงที่มี  จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงด 
ออกเสียง 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน  

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ระบบจะแสดงปุ่ มส าหรับการออกเสียง
ลงคะแนน คือ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง”  

2.  บริษัทจะแจง้เปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแลว้ จะ
ประกาศผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบ 

3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบรอ้ยแลว้  
บรษิัทจะลงคะแนนเสียงตามที่ผูถื้อหุน้นัน้ มอบฉนัทะมาทกุประการ 

4. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในระบบว่า ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ระบบจะถือว่า 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระนัน้ ๆ 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยัในแต่ละวาระ ขอให้พิมพข์อ้ความซกัถาม 
หรือแสดงความเห็นส่งเขา้มาในระบบ โดยจะตอ้งแจง้ชื่อ-นามสกุลก่อนถามค าถามหรือแสดงความเห็นทุกครัง้ ทัง้นี ้เพื่อให้
การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกตอ้งและครบถว้น โดยขอความกรุณาผูถื้อหุน้โปรดใหค้วามร่วมมือ เพื่อให ้
การประชมุด าเนินอย่างราบรื่นและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 



- 3 - 

หลงัจากนัน้ นางสาวนฤชล ไวทยานวุตัติ แจง้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
จ านวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม จ านวน 36 ราย รวมจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด จ านวน 52 ราย นับรวม
จ านวนหุ้นได้ 2,546,442,933 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1207 ของหุ้นที่ จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี ้  
มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ถือว่าครบเป็นองคป์ระชมุตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทเปิดการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ 

เร่ิมการประชุม 

ดร. ณรงคช์ยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ไดเ้ปิดการ
ประชมุเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที ่1  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่มิได้จ าหน่าย และ 

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บริษัทมีความประสงคท์ี่จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 0.30 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 499,950,000.00 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 499,949,999.70 บาท โดยวิธีตดัหุน้
จดทะเบียน จ านวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย  
ถืออยู่ได ้

 นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขา้งตน้ บริษัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษิัท ขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) ของบรษิัทใหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิัท รวมทัง้กฎหมายและประกาศค าสั่ง
ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งยกเลิกขอ้ความเดิมและตอ้งใชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียน   499,949,999.70 บาท (ส่ีรอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นเกา้แสนส่ีหมื่นเกา้พนั 
         เกา้รอ้ยเกา้สิบเกา้บาทเจ็ดสิบสตางค)์ 
 แบ่งออกเป็น   4,999,499,997 หุน้ (ส่ีพนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นส่ีแสนเกา้หมื่น 
        เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 
  มลูค่าหุน้ละ                    0.10 บาท (สิบสตางค)์ 
  โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั   4,999,499,997 หุน้ (ส่ีพนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเกา้ลา้นส่ีแสนเกา้หมื่น 
        เกา้พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ    ไม่มี หุน้ (- หุน้)”  

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามที่ประชมุว่า ก่อนการเพิ่มทนุจดทะเบียนจ าเป็นตอ้งมีการลด
ทนุจดทะเบียนก่อนใช่หรือไม่ 
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 นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า เนื่องจากบริษัทจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนและออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรายละเอียดปรากฎในวาระถดัไปนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่บริษัทจะตอ้งลด
ทุนจดทะเบียนเพื่อใหม้ีจ านวนหุน้เท่ากับจ านวนทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ ซึ่งเป็นตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน กลต.)  

 เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จ านวน 0.30 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 499,950,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
499,949,999.70 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน จ านวน 3 หุ้น ที่บริษัทไม่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วน
จ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ได ้ และอนุมัติการแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความตามรายละเอยีด
ขา้งตน้ 

 ทัง้นี ้ในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสือบรคิณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษิทั
ข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท  หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย  เป็นผู้มีอ  านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่ 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ 
นายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิใหบ้รษิัทลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ีมิไดจ้ าหน่าย และการ
แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดว้ย 2,552,030,783 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสียง 375 - 
บตัรเสีย - - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น จ านวน 4 ราย คิดเป็น
จ านวนหุน้ 5,588,225 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 2,552,031,158 หุน้ 

 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ 

ของบริษัท ข้อ 4. (เร่ืองทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บริษัทมีความประสงคท์ี่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อเป็นการตอบ
แทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้ง
ประโยชนส์ูงสุดใหแ้ก่บริษัท บริษัทย่อย และผูถื้อหุน้ บริษัทจึงจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม
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จ านวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 520,781,199.70 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 
208,312,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 20,831,200 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1”) 

 ทั้งนี ้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิท ธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN  
ESOP-W1 ขา้งตน้ปรากฎในวาระท่ี 4 ที่จะน าเสนอต่อไป และปรากฎในแบบรายงานเพิ่มทนุ (F53-4) ตามเอกสารแนบ 1 

 นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขา้งตน้ บริษัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบรษิัทขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) ของบรษิัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความดงัต่อไปนีแ้ทน 

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน 520,781,199.70 บาท (หา้รอ้ยยี่สิบลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นหน่ึงพันหนึ่ง
รอ้ยเกา้สิบเกา้บาทเจ็ดสิบสตางค)์ 

 แบ่งออกเป็น    5,207,811,997  หุน้ (ห้าพันสองรอ้ยเจ็ดลา้นแปดแสนหน่ึงหมื่นหนึ่ง
พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ           0.10  บาท (สิบสตางค)์ 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั  5,207,811,997    หุน้ (หา้พนัสองรอ้ยเจ็ดลา้นแปดแสนหนึ่งหมื่น หนึ่ง
พนัเกา้รอ้ยเกา้สิบเจ็ดหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ   ไม่มี  หุน้ (- หุน้)” 

 เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 520,781,199.70 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 208,312,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 20,831,200 บาท และ
อนมุตัิการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และให้ใชข้อ้ความตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 ทั้งนี ้ในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทขา้งตน้ ใหค้ณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบริษัท  หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้มีอ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย  เป็นผู้มีอ  านาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง 
ของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 เมื่อไม ่ม ีผู ถ้ ือหุ น้ม ีขอ้สงสยัใด  ๆ  ประธานจ ึงใหข้อที ่ประช ุมผู ถ้ ือหุ น้พ ิจารณาอน ุมตั ิการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบรษิัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 4. (เรื่องทนุจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท  
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มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ 
บริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,550,076,083 99.9263 
ไม่เห็นดว้ย 1,881,200 0.0737 
งดออกเสียง 73,875 - 
บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัท ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 จ านวนไม่เกิน 208,312,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิด
เป็นหุน้สามญัที่จดัสรรไวเ้พื่อรองรบัการใชสิ้ทธิจ านวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ (ไม่เกินรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้
แลว้ของบรษิัท) และมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุได ้1 หุน้  
ที่ราคาใชสิ้ทธิ 1.65 บาทต่อหุน้ และมีอาย ุ4 ปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

 ทัง้นี ้บรษิัทจะไม่น าใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยราคาใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดงักล่าว เป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาตลาดซึ่ง 
ค านวณจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงั 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัที่
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2565 ในวนัท่ี 24 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 (กล่าวคือ ระหว่างวนัท่ี 30 ธันวาคม 2564 – 21 
มกราคม 2565 ) ซึ่งเท่ากบั 1.62 บาท (ขอ้มลูจาก SETSMART ของตลาดหลกัทรพัยฯ์) 
 นอกจากนี ้บริษัทจะไม่จดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละคนที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ในสัดส่วนเกินกว่ารอ้ยละ 5 
ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และบริษัทจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ให้
แลว้เสรจ็ภายใน 1 ปี นบัแต่วนัที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

 บรษิัทจะด าเนินการเก่ียวกบัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ต่อไป  

 ทัง้นี ้ในการด าเนินการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ในกรณีการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1 ให้กรรมการบริษัท) หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริห ารมอบอ านาจ มีอ านาจ 
ในการด าเนินการต่าง ๆ ดงันี ้

(ก) พิจารณาก าหนด แกไ้ข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 ตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขดัหรือแยง้กับกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือประกาศที่เก่ียวขอ้ง 
ซึ่งรวมถึงก าหนดรายชื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที่จะมีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
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และจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 วิธีการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 การช าระราคา วันออกใบส าคัญแสดงสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 
รายละเอียดและขัน้ตอนการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ระยะเวลาการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN ESOP-W1 อายุของใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 และลกัษณะและรายละเอียดอื่น ๆ ของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

(ข)   ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม หรือแกไ้ขสญัญา เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว และหลกัฐาน 
ที่จ าเป็นและเก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงและไม่จ ากัดเฉพาะ
การจดทะเบียนที่เก่ียวขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์การติดต่อและการยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว 
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือ
เปล่ียนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้ง 

(ค)  ด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ดงักล่าว
ประสบผลส าเร็จ รวมถึงการด าเนินการขออนุญาต หรือขอผ่อนผันต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ด าเนินการจดทะเบียน  
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มี 
ความเหมาะสม ใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงขอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
(ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1) ตามที่
เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,551,076,083 99.9234 
ไม่เห็นดว้ย 1,955,075 0.0766 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผูถ้ือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นจ านวน 1 ราย คิดเป็น
จ านวน 1,000,000 หุน้ นบัเป็นจ านวนหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 2,553,031,158 หุน้  
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วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุเพือ่รองรับการใช้สิทธติามใบส าคัญแสดงสทิธิ ANAN 
ESOP-W1 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า ตามที่บรษิัทจะด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท จากทนุจดทะเบียน
เดิมจ านวน 499,949,999.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 520,781,199.70 โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุน จ านวน 
208,312,000 หุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท รวมทัง้สิน้ 20,831,200 บาท รายละเอียดปรากฎตามในวาระท่ี 2 นัน้ 
 บริษัทมีความประสงคท์ี่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 208,312,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 
0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 ที่ออกและจดัสรรใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงานของบริษัทและบริษัทย่ อย  ในอัตรา ส่วน  1 หุ้นสามัญเพิ่ มทุนใหม่ต่ อ ใบส าคัญแสดง สิท ธิ  ANAN  
ESOP-W1 ที่ออกและจดัสรรใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทและบรษิัทย่อย ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 นางทิพวลัย ์พลูเกษ ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อที่ประชมุว่า การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นัน้ บรษิัทมกีารจดัสรรอยา่งไร และมีบคุคลใดไดหุ้น้มากที่สดุ  

 นางสาวตรีนุช ชื่นชมลดา ที่ปรกึษากฎหมายของบริษัทไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าวว่า กระบวนการจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 นั้น บริษัทไดน้ าเสนอเรื่องดังกล่าวให ้
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการทั้ง 3 คณะดังกล่าว เป็นผู้ด  าเนินการมอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไป
ด าเนินการต่อ ปัจจุบนันีย้งัไม่มีรายละเอียดในเรื่องการจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ANAN ESOP-W1 เนื่องจากตอ้งรอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN 
ESOP-W1) ทัง้นี ้หากผูถื้อหุน้ศกึษาขอ้มลูจากหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ที่บริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ลว้นัน้ 
จะพบว่ามีรายชื่อของคณะกรรมการและผูบ้ริหารที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ และจ านวนหุน้ที่จะไดร้บั  ซึ่งจ านวนหุน้ดงักล่าว
มิใช่จ านวนหุน้จริงที่จะไดร้บั แต่เป็นเพียงจ านวนสงูสดุที่จะไดร้บั ทัง้นีร้ายชื่อผูท้ี่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้และจ านวนหุน้ที่จะ
ไดร้บั จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากบคุคลที่ไดร้บัมอบอ านาจของบรษิัทก่อน 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใด ๆ ประธานจึงใหข้อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุ
เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN ESOP-W1 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  
ANAN ESOP -W1 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 มติทีล่ง 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,551,076,083 99.9234 
ไม่เห็นดว้ย 1,955,075 0.0766 
งดออกเสียง - - 
บตัรเสีย - - 
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทเพื่อให้รองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคข์องบริษัท 

 ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่าบรษิัทมีความประสงคท์ี่จะแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท เพื่อรองรบั 
การขยายธุรกิจของบรษิัท โดยเพิ่มวตัถปุระสงคข์องบรษิัท อีกจ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 58 - 60 ทัง้นี ้บรษิัทไดแ้จง้ต่อที่ประชุม
ว่า บริษัทมีความจ าเป็นตอ้งขอแกไ้ขขอ้ความในวตัถุประสงคข์อ้ 58 - 60 เพื่อใหเ้กิดความชดัเจน ซึ่งขอ้ความดงักล่าวจะ
แตกต่างจากขอ้ความในหนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 ที่บริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียก์่อน
หนา้นี ้อย่างไรก็ตาม เนือ้หาและรายละเอียดของวตัถปุระสงคท์ี่จะแกไ้ขยงัคงเดิม ตามรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ (58) ประกอบกิจการ และ/หรือลงทนุในกิจการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟแวร ์
 ขอ้ (59) ประกอบกิจการ และ/หรือลงทุนในกิจการใหบ้ริการเก่ียวกับธุรกิจซอฟแวร ์โปรแกรมส าเร็จรูป 

และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ 
 ขอ้ (60) ประกอบกิจการ และ/หรือลงทนุในกิจการพฒันาธุรกิจทางการเงิน และ/หรือธุรกิจอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ซึ่งน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ช้ ตลอดจนลงทุนในการวิจัย และ/หรือพัฒนานวัตกรรมทาง
การเงิน 

 นอกจากนี ้เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทขา้งตน้ บริษัทจะตอ้งแกไ้ขหนงัสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3 ของบรษิัท เป็นดงันี ้

 “วตัถปุระสงคท์ัง้หลายของบรษิัท มี 60 ขอ้ ดงัปรากฏในแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

 ทั้งนี ้ในการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทขา้งตน้ใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ 
ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัท หรือบคุคลที่คณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนบรษิัทมอบหมาย 
เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ร วมทั้งมีอ านาจ
ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ์ 

 ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ ประธานจึงให้ขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคข์องบริษัทเพื่อใหร้องรบัการขยายธุรกิจของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 3 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบรษิัท 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทเพื่อใหร้องรบัการขยายธุรกิจของบริษัท และ
การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบรษิัท ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบรษิัทตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะ
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 2,537,920,083 99.4081 
ไม่เห็นดว้ย 15,110,700 0.5919 
งดออกเสียง 375 - 
บตัรเสีย - - 

 
วาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามขอ้มลูเพิ่มเติม  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยใด ๆ อีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเขา้ร่วมประชุม  
และขอปิดการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2565 

 
ปิดประชมุ เวลา 14.40 น. 

                       
         - ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี - 
          (ดร.ณรงคช์ยั อคัรเศรณี) 
                ประธานท่ีประชมุ 

 
           - นายเสริมศกัดิ ์ขวญัพว่ง - 

           (นายเสรมิศกัดิ์ ขวญัพ่วง) 
                           เลขานกุารบรษิัท 


