
 

 

 

 

ที่ ADC 062/2564    

วนัที่ 4 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง แจง้สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

เรยีน ท่านผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1.   ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ซึง่ออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั   

2. ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

3. หนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

4. ใบน าฝากแบบ Bill Payment 

5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัท ผู้
ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล 

6. หนงัสือมอบอ านาจส าหรบัการจองซือ้หุน้สามญัของบรษิัทฯ 

ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประชมุเม่ือวนัที่ 
29 ตลุาคม 2564 ไดมี้มติอนมุตัิเรื่องที่ส  าคญัดงันี ้

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้ที่จะท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 4 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้
ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้  

 ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได ้โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะ
ไดร้บัการจดัสรรหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิก็ต่อเม่ือมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่ไดจ้องซือ้
ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

 นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถื้อหุน้ 
รายใดถือหุน้ของบรษิัทฯ ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบไุวใ้นขอ้บงัคบัของ
บรษิัทฯ   

 ทัง้นี ้บรษิัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวท าให้
บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศ
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สหรฐัอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บรษิัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจง้ใหท้ราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่
เป็นไปตาม หลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้ ดงันัน้ 
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิไม่จัดส่งเอกสารการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ที่ มี
ลกัษณะขา้งตน้ 

 อนึ่ง หากยงัมีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุน้ และการจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจดัสรรเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท รุ่นที่ 1 (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) ใหด้ าเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทนุส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้ 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัการจดัสรรและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุน (Record Date) ในวนัที่ 5 
พฤศจิกายน 2564 และก าหนดวนัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ในช่วงวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 26 
พฤศจิกายน 2564  (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่ บริษัทหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ากดั 
(มหาชน) ซึง่เป็นตวัแทนในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ในครัง้นี ้

2. จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุที่
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ต่อใบส าคญัแสดง
สิทธิ ANAN-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ทั้งนี ้ในส่วนของการจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 นัน้ บรษิัทฯ จะจดัส่งหนงัสือแจง้การจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ขอ้ก าหนดสิทธิและ
หนา้ที่ของผูอ้อกและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท
ฯ ที่จองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ในครัง้นีต้อ่ไป 

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุใน
ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ตาม
สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 โดยรายละเอียดการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ดงักล่าว จะระบุไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3  

 หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้กรุณากรอกรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 2 พรอ้มปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้ตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรร
หุน้สามญัของบรษิัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 อย่างครบถว้น ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้
ประสงคท์ี่จะใหบ้ริษัทฯ ส่งมอบหลกัทรพัยโ์ดยฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ขอใหท้่านผู้
ถือหุน้กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ าหลกัทรพัย์
ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคลที่ส่งมาพรอ้มกนันี ้ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 5 ดว้ย 

 



 

 

  หากท่านมีขอ้สงสยัประการใด กรุณาติดต่อสอบถามไดท้ี่ บริษัท หลกัทรพัยก์สิกรไทย จ ากัด (มหาชน) โทรศพัท ์ 
02-796-0011 

จงึเรยีนมาเพื่อทราบ 

           ขอแสดงความนบัถือ 

                     
                     (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 
         ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

         


