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เอกสารแนบ 2
สรุ ปรายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด )มหาชน( รุ่นที่ 1 )ANAN-W1(
1. รายละเอียดเบือ้ งต้นของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด )มหาชน( )“บริษัท”(

ชื่อหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ท่ี จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริษั ท อนัน ดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
)มหาชน( รุน่ ที่ 1 )ANAN-W1( )“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”(

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระบุช่ือผูถ้ ือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จ านวนใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ ไม่เกิน 833,250,000 หน่วย
ออกและเสนอขาย
จ าน ว น หุ้ น ที่ จั ด ส ร ร ไว้ เพื่ อ ไม่เกิน 833,250,000 หุน้ )มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 0.10 บาท( คิดเป็ นร้อยละ 20
รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
แสดงสิทธิ
เพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจานวน 833,250,000 หุน้
วิ ธี ก ารเสนอขาย / อั ต ราการ บริษัทจะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท ซึ่งได้รบั
จัดสรร
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในอัตราส่วน 1 หุน้ สามัญเพิ่มทุนใหม่ตอ่ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
ทัง้ นี ้ ในกรณี ท่ีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิ เหลือจากการคานวณดังกล่าวให้ตัด
เศษทิง้ ทัง้ จานวน ใบสาคัญแสดงสิทธิท่เี หลือจากการจัดสรรทัง้ หมด บริษัทจะทาการ
ยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจานวนดังกล่าว ซึ่งจะทาให้คงเหลือใบสาคัญ
แสดงสิทธิในจานวนเท่าที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย

หน่วยละ - 0 - บาท

อัตราการใช้สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญบริษัทได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณี มีการ
ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สิทธิ

1.65 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ

2 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครัง้ แรกเมื่อครบ
กาหนด 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
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เมื่ อครบระยะเวลา 6 เดือน นับ จากวันที่ ออกใบส าคัญ แสดงสิท ธิ ผู้ถือใบสาคัญ
แสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ได้ในระยะเวลา 5 วันทาการ
สุดท้ายของทุกไตรมาส นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ทัง้ นี ้ วันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย คือ วันที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 2 ปี
นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
หากวันกาหนดการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญ แสดงสิทธิ ครัง้ ใดไม่ตรงกับวันทาการ ให้
เลื่อนวันกาหนดการใช้สิทธิเป็ นวันทาการถัดจากวันกาหนดการใช้สิทธิดงั กล่าว
ระยะเวลาการแจ้ ง ความจ านง ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิซง่ึ ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความ
ในการใช้สิทธิ
จานงในการใช้สิทธิซอื ้ หุน้ สามัญในภายในระยะเวลา 5 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้
สิทธิในแต่ละครัง้
สาหรับวันกาหนดการใช้สิทธิ ครัง้ สุดท้าย ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิ ซ่ึงประสงค์จะใช้
สิทธิซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจานงในการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญไม่นอ้ ย
กว่า 15 วันทาการก่อนวันกาหนดการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย
การไม่ ส ามารถยกเลิ ก การแจ้ ง เมื่ อ ผู้ถื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ได้แ จ้งความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ตาม
ความจานงในการใช้สิทธิ
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจานงในการใช้สิท ธิ
ดังกล่าวได้
ตลาดรองของใบส าคั ญ แสดง บริ ษั ท จะยื่ น ค าขอเพื่ อ น าใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เข้า จดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรัพ ย์
สิทธิ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย )“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”( ต่อไป
ตลาดรองของหุ้ น สามั ญ ที่ เกิ ด บริษัทจะนาหุน้ สามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ นี ้
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เหตุ ให้ ต้ องออกหุ้ นใหม่ เพื่ อ บริษัทจะดาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิต ามเงื่อนไขใน
รองรั บ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ การปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
สิทธิ
และเงื่อนไขของใบสาคัญแสดงสิทธิซ่งึ เป็ นเหตุการณ์ท่ี มีลกั ษณะตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อ 11)4()ข( ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้ หุน้ ที่ออกใหม่
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสาคัญ แสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อ่ืนใดในทานอง
เดียวกัน เช่น
(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริษัทอันเป็ นผลมาจากการ
รวมหุน้ หรือแบ่งแยกหุน้
(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า
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(ค) เมื่ อ บริษั ท มี ก ารเสนอขายหุ้น กู้แ ปลงสภาพในราคาต่ าหรือมี ก ารเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในราคาต่า
(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลทัง้ หมดหรือบางส่วนเป็ นหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ผถู้ ือหุน้
(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
(ฉ) เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ )ก( ถึง )จ( ที่ทาให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใด ๆ ที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิจะได้รบั เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ ด้อยไปกว่าเดิม
น าย ท ะเบี ย น ข อ งใบ ส าคั ญ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ )ประเทศไทย( จากัด หรือผูท้ ่ีได้รบั การแต่งตัง้ ให้ทา
แสดงสิทธิ
หน้าที่เป็ นนายทะเบียนของใบสาคัญแสดงสิทธิแทน
เงือ่ นไขอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัทมอบหมาย มี
อานาจในการกาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จาเป็ น และ/
หรือเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและการจัดสรรใบสาคัญ แสดงสิทธิ ANAN-W1 ได้ทุก
ประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมตั ิของ
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
)ก( จัด เตรีย มข้อ ก าหนดสิ ท ธิ แ ละเงื่ อ นไขของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1
รวมทัง้ กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ANAN-W1 เป็ นต้น
)ข( ให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทา ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่จาเป็ นหรือเกี่ยวข้อง
กั บ การออกและจั ด สรรใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1 ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย บริษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ )ประเทศไทย( จ ากัด กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
)ค( การนาใบสาคัญ แสดงสิทธิ และหุน้ สามัญ ที่เกิดจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ สามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
)ง( แต่งตัง้ ผูร้ บั มอบอานาจช่วง ให้มีอานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควร
อัน เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกและการจัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ANAN-W1
เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 สาเร็จลุล่วงทุก
ประการ
)จ( จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หน้า 18

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งก าร อ อ ก บริษัทมีแผนที่จะนาเงินที่ได้รบั การใช้สิทธิซือ้ หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อ ใช้เป็ นเงินทุน
ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ แ ล ะ หมุนเวียนในการดาเนินงานของบริษัท
ประโยชน์ ที่ บ ริ ษั ท จะพึ ง ได้ รั บ
จากการจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ใน
ครั้งนี้
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ จะดาเนิ นการเกี่ยวกับการออกใบสาคัญแสดงสิทธิให้เป็ นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ต่อไป
2.

ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีตอ่ ผูถ้ ือหุน้ ในสารสนเทศการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน เอกสารแนบ 3
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