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บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน
้ 11 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ที่ ADC 062/2564
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึง่ ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
2. ใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
3. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
4. ใบนาฝากแบบ Bill Payment
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ่ีประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัท ผู้
ออกหลักทรัพ ย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสาหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล
6. หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ

ตามที่ท่ปี ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2564 ได้มีมติอนุมตั ิเรื่องที่สาคัญดังนี ้
1.

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุน้ ที่แต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จดั สรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ที่จะทาให้บริษัท ฯ มีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 4 หุน้ สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้
ละ 1.55 บาท โดยเศษของหุน้ ให้ปัดทิง้
ผูถ้ ือหุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผถู้ ือหุน้ เดิมที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิจะ
ได้รบั การจัดสรรหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซือ้
ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ฯ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ ือหุน้
รายใดถือหุน้ ของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทฯ
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดาเนินการดังกล่าวทาให้
บริ ษั ท ฯ ต้อ งมี ห น้า ที่ ต ามกฎหมายต่ า งประเทศ (ซึ่ ง รวมถึ ง ผู้ถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง มี ถ่ิ น ที่ อ ยู่ ใ นประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัท ฯ พิจารณาเห็นสมควร ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)) หรือไม่
เป็ นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ดังนัน้
บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ ไม่จัดส่งเอกสารการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ให้แก่ผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทฯ ที่ มี
ลักษณะข้างต้น
อนึ่ง หากยังมีหนุ้ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ และการจัดสรร
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท รุ ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1”) ให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ โดยการตัดหุน้ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิง้
บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั การจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5
พฤศจิกายน 2564 และกาหนดวันจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2564 (รวม 5 วันทาการ) ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ที่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นตัวแทนในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้ นี ้
2.

จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 833,250,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เพื่อจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัทที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสาคัญแสดง
สิทธิ ANAN-W1 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ทั้งนี ้ ในส่วนของการจัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 นัน้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ข้อกาหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผูอ้ อกและผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ฯ ที่จองซือ้ และได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครัง้ นีต้ อ่ ไป

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิ ข องท่านในการจองซือ้ หุ้น สามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ ซึ่งมี จานวนตามที่ ระบุใ น
ใบรับรองสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยรายละเอียดการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ดังกล่าว จะระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ กรุณากรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมปฏิบตั ิตามวิธีการจองซือ้ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรร
หุน้ สามัญของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 อย่างครบถ้วน ทัง้ นี ้ เฉพาะในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ประสงค์ท่ีจะให้บริษัทฯ ส่งมอบหลักทรัพย์โดยฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ขอให้ท่านผู้
ถือหุน้ กรุ ณากรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสารเพิ่มเติม ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผูท้ ่ีประสงค์นาหลักทรัพย์
ฝากเข้า บัญ ชี บ ริษั ท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) เท่ า นั้น และแบบสอบถามส าหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คลที่ส่งมาพร้อมกันนี ้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ด้วย

หากท่านมีขอ้ สงสัยประการใด กรุ ณาติดต่อสอบถามได้ท่ี บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โทรศัพท์
02-796-0011
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

