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เอกสารแนบ 2 

สรุปรายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของ 
บริษัท อนันดา ดเีวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน)  รุ่นที ่1 )ANAN-W1( 

1. รายละเอียดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย ์ บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  )“บริษัท”(  

ช่ือหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด 
(มหาชน)  รุน่ที่ 1 )ANAN-W1( )“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”( 

ชนิดของใบส าคัญแสดงสิทธิ ระบช่ืุอผูถื้อและสามารถโอนเปลี่ยนมือได ้

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ออกและเสนอขาย 

ไม่เกิน 833,250,000 หน่วย 

จ าน วนหุ้ น ที่ จั ด ส รร ไว้ เพื่ อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

ไม่เกิน 833,250,000  หุน้ )มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.10 บาท( คิดเป็นรอ้ยละ 20 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญั
เพิ่มทนุของบรษิัทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนจ านวน 833,250,000 หุน้  

วิธีการเสนอขาย / อัตราการ
จัดสรร 

บรษิัทจะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท ซึ่งไดร้บั
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเพิ่มทนุใหม่ตอ่ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย  

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ เหลือจากการค านวณดังกล่าวใหต้ัด
เศษทิง้ทัง้จ านวน ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เหลือจากการจดัสรรทัง้หมด บรษิัทจะท าการ
ยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจ านวนดงักล่าว ซึ่งจะท าใหค้งเหลือใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนเท่าที่จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดล้งตวั  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ - 0 - บาท 

อัตราการใช้สิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามัญบริษัทได ้1 หุน้เวน้แต่กรณีมีการ
ปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1.65 บาทตอ่หุน้ เวน้แตก่รณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ  

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ   

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้แรกเม่ือครบ
ก าหนด 6 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ   
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เม่ือครบระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิไดใ้นระยะเวลา 5 วันท าการ
สดุทา้ยของทกุไตรมาส นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ   

ทัง้นี ้วนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย คือ วนัที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี 
นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ    

หากวันก าหนดการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิครัง้ใดไม่ตรงกับวันท าการ ให้
เลื่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิเป็นวนัท าการถดัจากวนัก าหนดการใชส้ิทธิดงักล่าว  

ระยะเวลาการแจ้งความจ านง 
ในการใช้สิทธิ 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิซึง่ประสงคจ์ะใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทจะตอ้งแจง้ความ
จ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัในภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้
สิทธิในแตล่ะครัง้  

ส าหรบัวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สุดทา้ย ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคจ์ะใช้
สิทธิซือ้หุน้สามญัของบรษิัทจะตอ้งแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัไม่นอ้ย
กวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย  

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิ 

เม่ือผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้ จะไม่สามารถยกเลิกการแจง้ความจ านงในการใชส้ิทธิ
ดงักล่าวได ้ 

ตลาดรองของใบส าคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัทจะย่ืนค าขอเพื่ อน าใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย )“ตลาดหลักทรัพยฯ์”( ตอ่ไป 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 

บริษัทจะน าหุน้สามญัที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธินี ้
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เหตุ ให้ ต้ องออกหุ้ นใหม่ เพื่ อ
รองรับการเปล่ียนแปลงการใช้
สิทธ ิ 

บริษัทจะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิ และ/หรืออตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขใน
การปรบัสิทธิ เม่ือมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ
และเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตกุารณท์ี่ มีลกัษณะตามที่ก าหนดไวใ้น
ขอ้ 11)4()ข( ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การ
ขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ที่ออกใหม่ 
และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือเหตุการณ์อื่นใดในท านอง
เดียวกนั เช่น 

(ก) เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไวข้องหุน้ของบริษัทอันเป็นผลมาจากการ
รวมหุน้หรอืแบง่แยกหุน้ 

(ข) เม่ือบรษิัทมีการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า 
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(ค) เม่ือบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต ่าหรือมีการเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิในราคาต ่า  

(ง) เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้  

(จ) เม่ือบรษิัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวา่อตัราที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ  

(ฉ) เม่ือมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั )ก( ถึง )จ( ที่ท  าใหผ้ลประโยชนต์อบแทน
ใด ๆ ที่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดร้บัเม่ือมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิ ดอ้ยไปกวา่เดิม  

นายทะเบี ยน ของใบส าคัญ 
แสดงสิทธิ  

บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์)ประเทศไทย( จ ากัด หรือผูท้ี่ไดร้บัการแต่งตัง้ใหท้  า
หนา้ที่เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิแทน 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ ใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือกรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบรษิัท หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผูมี้อ  านาจกระท าการแทนบริษัทมอบหมาย มี
อ านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขที่จ  าเป็น และ/
หรือเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 ไดทุ้ก
ประการภายใตเ้ง่ือนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และภายใตก้รอบของการอนมุตัิของ
ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียง 

)ก( จัดเตรียมข้อก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1
รวมทัง้ ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ANAN-W1 เป็นตน้ 

)ข( ใหข้อ้มลู ติดต่อ จดัท า ลงนาม ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่าง ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้ง
กับการออกและจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิท ธิ  ANAN-W1 ต่ อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรพัย์ )ประเทศไทย( จ ากัด กระทรวง
พาณิชย ์และหน่วยงาน หรอืบคุคลอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

)ค( การน าใบส าคัญแสดงสิทธิและหุน้สามัญที่เกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามัญ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

)ง( แต่งตัง้ผูร้บัมอบอ านาจช่วง ใหมี้อ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควร
อันเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ANAN-W1 
เพื่อใหก้ารออกและการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ANAN-W1 ส  าเรจ็ลลุ่วงทกุ
ประการ 

)จ( จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของ
นายทะเบียน เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์
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วั ต ถุ ป ระส งค์ข อ งก ารออก
ใบ ส า คั ญ แ ส ด งสิ ท ธิ  แ ล ะ
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้ รับ
จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใน
ครั้งนี ้

บริษัทมีแผนที่จะน าเงินที่ไดร้บัการใชส้ิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นเงินทุน
หมนุเวียนในการด าเนินงานของบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะด าเนินการเก่ียวกับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหเ้ป็นไปตามประกาศของตลาดหลกัทรพัยฯ์  
ตอ่ไป 

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

โปรดพิจารณารายละเอียดผลกระทบที่มีตอ่ผูถื้อหุน้ในสารสนเทศการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ เอกสารแนบ 3 

 


