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บริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชัน้ 11 ถนนพระราม 4
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

ที่ ADC. 085/2561
3 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

แจ้ งรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัท

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน ) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งให้ ทราบว่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561
บริ ษัท เอเอช -เอสพีวี 5 จากัด (“เอสพีวี 5”) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท (บริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.7 ของจานวนหุ้น
ทัง้ หมดของเอสพีวี 5) ได้ เข้ าลงนามในสัญญาเช่าที่ดิน (“สัญญาเช่ าที่ดิน”) กับบริ ษัท ยี. ไอ. ซี. มาร์ เก็ตติ ้ง จากัด
(“ผู้ให้ เช่ า”) ซึง่ ไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริ ษัท เพื่อเช่าที่ดินซึง่ ตังอยู
้ ่บริ เวณถนนพัทยา สาย 2 จากผู้ให้ เช่า โดยมี
เนื อ้ ที่ ร วมประมาณ 4 งาน 92 ตารางวา และพัฒ นาโครงการอสังหาริ มทรั พ ย์ ป ระเภทห้ องพัก อาศัย (Serviced
Apartment) บนพื ้นที่เช่าดังกล่าว ซึง่ มีกาหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี นบั แต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาก่อสร้ าง
คิดเป็ นมูลค่าเงินลงทุน (ซึ่งประกอบด้ วยค่าเช่าและเงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ) รวมทัง้ สิ ้นเป็ นเงินจานวนกว่า
771 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561
ในการเข้ าทาสัญญาเช่าที่ดิน และการพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ ประเภทห้ องพักอาศัยหรื อโรงแรมบน
พื ้นที่เช่าดังกล่าวเข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ ของบริ ษัทซึ่งมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้ อยละ 2.1716
ตามวิธีการคานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริ ษัท ฉบับสอบทาน สาหรับงวด 6 เดือน
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ภายใต้ หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่ อง
หลัก เกณฑ์ ใ นการท ารายการที่ มี นัย ส าคัญ ที่ เ ข้ าข่ า ยเป็ น การได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิ น และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนใน
การได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรั พย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ ายไป”) และเมื่อคานวณรวม
ขนาดรายการได้ มาซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทที่เกิดขึ ้นทังหมดในช่
้
วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาตามเกณฑ์มลู ค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน ซึ่งมีขนาดเท่ากับร้ อยละ 8.9474 ตามประกาศรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไป ดังนัน้ บริ ษัทการเข้ าทา
รายการดังกล่าวจึงยังไม่เข้ าข่ายเป็ นรายการได้ มาซึ่งสินทรัพย์ ที่ทาให้ บริ ษัทมีหน้ าที่ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผย
สารสนเทศการเข้ าทารายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรั พย์ ฯ”) หรื อต้ องได้ รับการอนุมตั ิ
การเข้ าทารายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ เมื่อพิจารณาถึงผลประโยชน์โดยรวมของบริ ษัท ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น รวมทังอ
้ านาจการต่อรองใน
การเข้ าทาสัญญาที่ เกี่ ยวข้ อง คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นว่าข้ อเท็จจริ งยังอยู่ในภาวะที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ประกอบกับระยะเวลาการเปิ ดเผยเป็ นสิ่งจาเป็ น จึงทาให้ บริ ษัทมิได้ เปิ ดเผยรายละเอียดการเข้ าทารายการต่อนักลงทุน
และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยทันทีภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิการเข้ าทารายการจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2561 ดังนัน้ เมื่อข้ อเท็จจริ งและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าทารายการอยู่ในภาวะ

แน่นอนแล้ ว บริ ษัทจึงขอแจ้ งให้ ทราบถึงรายละเอียดที่สาคัญของการเข้ าทารายการ และเปิ ดเผยข้ อมูลของการเข้ าทา
รายการต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันนี ้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
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