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ที่ ADC 042/2565 

วนัท่ี 27 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัก าหนดการใชสิ้ทธิ ครัง้ที่ 1 ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท อนนัดา 
ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (ANAN-W1)  

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
ตามที่บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ

ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดี เวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน ) รุ่นที่  1 (ANAN-W1) จ านวนรวมทั้งสิ ้น 
833,249,997 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าซึ่งจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ ้นในอตัราส่วน 1 หุน้
สามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ใบส าคัญแสดงสิทธิ นั้น บริษัทขอแจ้งวันใช้สิทธิครั้งที่  1 คือวันที่  14 มิถุนายน 2565 โดย 
มีรายละเอียดสรุปไดด้งันี ้

1. อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ 

อัตราการใช้สิทธิ:  ใบส าคญัแสดงสิทธิ (ANAN-W1) 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญับรษิัทได ้1 หุน้  
ราคาการใช้สิทธิ: 1.65 บาทต่อ 1 หุน้ 

2. ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 – 13 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันท าการ) เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.   

3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร ์ชั้นที่ 11 ถนนพระราม 4 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท :์ (662) 056-2222 โทรสาร: (662) 056-2332  

4. ขั้นตอนการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถขอรบัใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัไดท้ี่บริษัทหรือดาวนโ์หลดจากเว็บ
ไซดข์องบรษิัท (www.ananda.co.th) โดยสามารถแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่บรษิัทตาม
ระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิที่ไดร้ะบไุวใ้นขอ้ 2 ขา้งตน้ 
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ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้ง
แจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  

(ก)    ในกรณีที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องตนอยู่ในบญัชี “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบ
ค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ ก าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็น
นายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัย ์(Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กับศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
ฝาก” โดยศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการ
ใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท 

(ข)    ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์โดยใบส าคัญแสดงสิทธิ อยู่กับศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัยใ์น “บญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและ
กรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรพัย์ฯ ก าหนด โดยยื่นต่อศูนยร์ับฝาก
หลกัทรพัยเ์พื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จาก “บัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย”์ โดยศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของ
บรษิัท 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ (ทัง้ที่ถือเป็นใบส าคญัแสดงสิทธิและในระบบไรใ้บหลกัทรพัย ์(Scripless)) ที่ประสงคจ์ะใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญั จะตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ โดยตอ้งด าเนินการและส่งเอกสารแจง้
ความจ านงในการใชสิ้ทธิภายในระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ ดงันี ้ 

(ก)   แบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัที่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชดัเจน และครบถว้นทกุรายการ พรอ้ม
ลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิและส่งใหแ้ก่บรษิัทในช่วงระยะเวลาการแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

(ข)   ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรพัยฯ์ ก าหนด ซึ่งผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบุในแบบแสดงความจ านงการใชสิ้ทธิ และหนงัสือมอบ
อ านาจใหผู้อ้ื่นมารบัใบส าคญัแสดงสิทธิฉบับใหม่ส าหรบัใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ (ถา้มี) และส่ง
ใหแ้ก่บรษิัท 

(ค)   ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน และส่งหลกัฐานการช าระเงิน
ใหแ้ก่บรษิัท โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะใชสิ้ทธิซือ้หุน้ จะตอ้ง (1) โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารกสิกร
ไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบางพลี ประเภทบัญชี: สะสมทรพัย ์ ชื่อบัญชี : “บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์” 
เลขที่บัญชี 340-2-67143-3 โดยใหแ้นบหลกัฐานการโอนเงินที่ธนาคารออกให ้พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุล และ
เบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไวด้ว้ย หรือ (2) ช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค ดร๊าฟท ์ที่สามารถเรียกเก็บได้
ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการนับจากวนัที่แจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ โดยเช็คบุคคล แคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟ ตอ้งลงวันที่ก่อนก าหนดการใชสิ้ทธิ 3 วันท าการ และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  พรอ้มระบุชื่อ-
นามสกลุ และเบอรโ์ทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไวด้ว้ย  
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ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบูรณก์็ต่อเมื่อบริษัทเรียกเก็บเงินดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หาก

บรษิัทเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใด ๆ ท่ีมิไดเ้กิดจากความผิดของบรษิัท บรษิัทจะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิ แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นั้น โดยบริษัทจะจัดส่งใบส าคัญแสดงสิทธิ

พรอ้มกบัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทท์ี่เรียกเก็บเงินไม่ไดค้ืนใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 วนั นบั

จากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ ทั้งนี ้บริษัทจะถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธินั้น ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิซึ่ง

บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบต่อดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

(ง)   ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอื่นใด  (ถา้มี) ตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลรษัฎากรหรือขอ้บงัคบัหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใชบ้ังคบัในการใชสิ้ทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

(จ)   หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิ 

1) บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย  :  ส าเนาบัตรประชาชน  หรือส าเนาบัตรข้าราชการ หรือส าเนาบัตร
พนกังานรฐัวิสาหกิจที่ยงัไม่หมดอาย ุ(ในกรณีมีการเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล 
ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปล่ียนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นตน้) 
พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

2) บคุคลธรรมดาต่างดา้ว  : ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง พรอ้มลงลายมือชื่อ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

3) นิติบคุคลสญัชาติไทย :  (ก)  ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่กระทรวงพาณิชย์ออกให้ไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้มีอ  านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัทนั้น 

และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคลนัน้ (ถา้มี) และ 

(ข)  ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจ

ลงนามที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารตามขอ้ 

3) (ก) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) นิติบคุคลต่างดา้ว :  (ก) ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนจดัตัง้นิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือ

รบัรองนิติบุคคล พรอ้มลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

กรรมการผูม้ีอ  านาจและประทบัตราส าคญัของนิติบุคคลนัน้ (ถา้

มี) และ 
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(ข) ส าเนาเอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจ

ลงนามที่ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งในเอกสารตามขอ้ 

4) (ก) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

เอกสารตามข้อ 4) (ก) และ 4) (ข) ซึ่งผู้มีอ  านาจลงนามลง

ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัรองลายมือชื่อ

โด ย  Notary Public แ ล ะมี อ ายุ ไม่ เกิ น  6 เดื อ น  ก่ อ น วั น

ก าหนดการใชสิ้ทธิ 

5) กรณีคสัโตเดียน :    ส าเนาเอกสารการจดทะเบียน พรอ้มหนังสือแต่งตัง้คัสโตเดียน และ

เอกสารหลักฐานของผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อ ตามข้อ 1) หรือ 2) 

(แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  เอกสารตามข้อ 5) ซึ่งผู้มีอ  านาจลงนามลงลายมือชื่อรบัรองส าเนา

ถกูตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บัรองลายมือชื่อโดย Notary Public และมีอายุ

ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

ทัง้นี ้รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรดดูไดจ้ากขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้อกและผูถื้อใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) รุน่ท่ี 1 (ANAN-W1)  

 

 ในกรณีที่มีขอ้สงสัยเก่ียวกับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ (ANAN-W1) สามารถติดต่อสอบถามไดท้ี่ฝ่าย
เลขานกุารบรษิัท ในวนัและเวลาท าการ (ช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.)   

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

-ชานนท ์เรืองกฤตยา- 

  (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 
   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
 

 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท 
โทร. 0-2056-2222 ต่อ 2700 


