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การเสนอค าถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 
และการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ของบรษิัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน) เล็งเหน็ความส าคญัของการส่งเสริมให้ผู้ถือหุน้มส่ีวนร่วมใน
การประชุมผู้ถือหุ้นมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการก ากับดแูลกิจการทีด่ีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียด้วยวิธีปฏิบัติตอ่ผู้ถือหุน้ทกุรายอย่างเทา่เทยีมกัน และโปร่งใส บริษัทจึงขอเชญิผู้ถือหุน้ เสนอค าถาม และ/หรือ เสนอ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบัตเิหมาะสมเพ่ือรับการเลือกตั้งเปน็กรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

ค านิยาม  
“บริษัท” หมายถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน)  
“เสนอฯ”  หมายถึง เสนอค าถาม และ/หรือ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 
หลักเกณฑ์ 
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธ์ิเสนอฯ ต้องถือหุ้นของบริษทัไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดหรือ
จ านวน 1,666,500 หุ้น (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้  และ
เป็นผู้ถือหุ้นในวันทีเ่สนอฯ 

    
2.   ระยะเวลาในการเสนอฯ 

เพ่ือให้บริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
3.   วิธีการเสนอฯ 

เพ่ือให้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ด ีและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณา
ค าถาม วาระการประชุม และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ อย่างละเอียด 
รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน และให้ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งค าถาม แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ แบบการเสนอชื่อ
บุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอร์มค ายินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกหน้า และเอกสารประกอบต่างๆ มายัง
บริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามทีอ่ยู่ดงันี ้

เลขานุการบริษัท 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จ ากัด (มหาชน)   
เลขที่ 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ชั้น 11  
ถนนพระรามส่ี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
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4.  เอกสารประกอบการเสนอฯ 

• เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น 
1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดตอ่ได ้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตดิตอ่สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติม กรณีที่  

ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ให้ระบุทุกคน 

2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น ส าเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการถือหุ้น
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด  หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตน้  

3. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น 
1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง  

(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือส าเนาใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าวที่ ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
- ส าเนาหนังสือรับรองนิตบิุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างชาติ) หรือส าเนา

ใบส าคัญประจ าตัวคนตา่งดา้วที่ยังไมห่มดอายุ ของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อทีไ่ดล้งนามในแบบฟอร์ม
เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตราส าคัญของนิตบิุคคล (ถ้ามี) 

 
• เอกสารประกอบของบุคคลที่ขอรับการเสอนชือ่เขา้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
1.   ส าเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดนิทาง (กรณีต่างชาติ) (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)  1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกต้อง)      1 ชุด 
3. ส าเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (รับรองส าเนาถูกตอ้ง)     1 ชุด 
4  รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)        1 รูป 

 

5.   เงื่อนไขการพิจารณา บริษัทขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาการเสนอฯ ที่เข้าเงือ่นไข ดังนี ้ 
5.1 ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัตติามหลักเกณฑ์ หลักฐานสมบรูณ์ ครบถ้วน และสามารถติดต่อได ้
5.2 การส่งค าถาม ต้องเป็นค าถามทีเ่ก่ียวขอ้งกับบริษัทและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ถือหุ้นโดยรวม  
5.3 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นเร่ืองที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เป็นเร่ืองทีข่ัดกับ

กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก ากับดแูลบริษทั 
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  
และไม่เป็นเร่ืองที่เป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ 

5.4 การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ต้องมีคุณสมบัต ิดังนี ้
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1. ไม่มีลักษณะต้องหา้มตามพระราชบัญญัตบิริษทัมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  

2. ในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง  
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม)  

3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้า  
ได้อย่างสม ่าเสมอ 

4. มีความรู้ความสามารถที่ส าคัญตอ่ธุรกิจของบริษทั เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ 
การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น 

5.5   กรณีอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจ าเปน็ทีจ่ะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผล
ที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเขา้ใจได ้

 
6.   การแจ้งผลการพิจารณารบัเรื่อง  

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอฯ ให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจัดให้มขีึน้
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมตเิห็นชอบการเสนอฯ บริษัทจะบรรจุค าถาม 
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคลที่ถูกเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                        แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

  
                                                       วันท่ี  

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว        

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน  / เลขท่ีหนังสือเดินทาง                    
วันท่ีหมดอายุ____________________ 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  
  
  

โทรศัพท์          โทรศัพท์มือถือ                               

โทรสาร           E-mail address       

จ านวนหุ้นท่ีถือ                 หุ้น  ณ วันท่ี                      
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ หลักฐานซ่ึงตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ออกให้)  

วาระท่ีขอเสนอ  

  

วัตถุประสงค์/เหตุผล        [  ]   เพื่อพิจารณา            [  ]   เพื่อทราบ             [  ]   เพื่ออนุมัติ 
  

  

รายละเอียด  

  

  

เอกสารประกอบ              [  ]   ไม่มีเอกสารประกอบ            [  ]   มีเอกสารประกอบจ านวน_____แผ่น 
  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานท่ีแนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดงักลา่วได้ 
 
 

ลงช่ือ  (ผู้ถือหุ้น) 
(  ) 



 

 

 
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับเข้ารับเลือกต้ังเป็นกรรมการ 

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

  

วันท่ี  
 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว            

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน                 วันท่ีหมดอายุ____________________ 

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทย) 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง                                     วันท่ีหมดอายุ____________________ 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้     

  

  

โทรศัพท์          โทรศัพท์มือถือ                               

โทรสาร           E-mail address       

จ านวนหุ้นท่ีถือ                 หุ้น  ณ วันท่ี                      
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย ์หรือ หลักฐานซ่ึงตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ออกให้)  

มีความประสงค์เสนอช่ือ                                                                   เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น           
  กรรมการ   กรรมการอิสระ ของบริษัท 

ท้ังน้ื ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลท่ีเสนอช่ือแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือ
พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีเกีย่วข้องมาพร้อมน้ีด้วย 
 
 

ลงช่ือ  ผู้ถือหุ้น 
(  ) 
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แบบฟอร์มค ายินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ 
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 วันท่ี  
 

ส่วนท่ี 1 :  ค ายินยอม 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว                                                                                สัญชาติ__________________       

เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน                                   วันท่ีหมดอายุ _____________    

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลท่ีมิได้มีสัญชาติไทย) 

เลขท่ีหนังสือเดินทาง                                                       วันท่ีหมดอายุ ________________ 

ท่ีอยู่ท่ีสามารถติดต่อได้  

  

  

โทรศัพท์            โทรศัพท์มือถือ    

โทรสาร      

E-mail address     

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว                                                                                   เสนอช่ือข้าพเจ้าเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็น  กรรมการ   กรรมการอิสระ ของบริษัท   
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ส่วนท่ี 2 : รายละเอียดข้อมูล 

1. ช่ือภาษาอังกฤษ   _________________________________________________________________________ 

2. ช่ือ-ช่ือสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนช่ือ-ช่ือสกุล) ___________________________________________________ 

3. วันเดือนปีเกิด           

4. ถือหุ้นสามัญ ANAN จ านวน  ________________  หุ้น 

5. สถานท่ีท างานปัจจุบัน 

 ช่ือองค์กร/หน่วยงาน     

 ท่ีอยู่     

   

 โทรศัพท์      โทรศัพท์มือถือ       

 โทรสาร      

6. สถานภาพครอบครัว     [  ] โสด     [  ] สมรสแล้ว     [  ] หย่า     [  ] อ่ืนๆ  ____________________________  

 ช่ือ-ช่ือสกุลคู่สมรส                         ช่ือสกุลเดิม __________________________  

 ถือหุ้นสามัญ ANAN จ านวน                                     หุ้น 

      อาชีพ                                      ต าแหน่ง  ____________________________________   

 ช่ือสถานท่ีท างาน  ________________________________________________________________________ 

 จ านวนบุตร                    คน (รวมบุตรบุญธรรม) คือ 

ช่ือ-ช่ือสกุล ปี พ.ศ. เกิด จ านวนหุ้น ANAN ท่ีถือครอง 

_______________________________________________ ___________ ______________________ 

_______________________________________________ ___________ ______________________ 

_______________________________________________ ___________ ______________________ 

7. คุณวุฒิทางการศึกษาข้ันสูงสดุ  

ช่ือสถาบัน ช่ือคุณวุฒิและสาขาวชิาเอก ปีท่ีส าเร็จ 

_____________________________________ _________________________________ __________ 

_____________________________________ _________________________________ __________ 
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8. ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี) 

ช่ือสถานท่ีท างาน ประเภทธุรกิจ ต าแหน่ง ตั้งแต่(เดือน/ปี) 
ถึง(เดือน/ปี) 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

__________________________ __________________ ______________________ ______________ 

9. หลักสูตรการฝกึอบรมหรือสัมมนาท่ีเกีย่วข้องกับต าแหน่งกรรมการ 

ช่ือหลักสูตร ปีท่ีเข้าร่วม 
[  ]  Director Certification Program (DCP)        __________ 
[  ]  Director Accreditation Program (DAP)        __________ 
[  ]  Audit Committee Program (ACP)        __________ 
[  ]  The role of Chairman (RCM)        __________ 
[  ]  Finance for Non-Finance Director (FN)        __________ 
[  ]  อ่ืน ๆ โปรดระบุ        __________ 
[  ]  ________________________________        __________ 

10. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนและการถอืหุ้น รวมท้ังการด ารงต าแหน่งเป็นท่ีปรึกษาในกจิการอ่ืน  
        ชื่อบริษัท            ต าแหน่ง     การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส  

             และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

(ร้อยละของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของกิจการ) 

________________________    _____________________    ____________________________   ท างานเต็มเวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ท างานเต็มเวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ท างานเต็มเวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ท างานเต็มเวลา 

________________________    _____________________    ____________________________   ท างานเต็มเวลา 
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11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟอ้งร้องด าเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ) 

ศาล สถานะ (โจทก์/
จ าเลย/ผู้ร้อง) 

คดี (แพ่ง/อาญา/
ล้มละลาย) 

ข้อหาหรือฐาน
ความผิด 

ทุนทรัพย์ ผลคดี 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ 

12. การมีส่วนได้เสียในบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจ านวนเงิน) 

   
   
   
 
13.  ค ารับรองของเจ้าของประวัติ 

ข้าพเจ้า _______________________________________________________________________ ขอรับรองว่า 

13.1 ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 

13.2 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติการเป็น  กรรมการ  กรรมการอิสระ    

13.3  ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร
เผยแพร่ของส านักงานเรื่องคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรพัยแ์ละพรอ้มจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 

13.4 ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับน้ี รวมถึงเอกสารท่ีแนบเพิ่มเติมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง 
โดยลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องทุกหน้า และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลท่ีเป็นเท็จ  
ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระท าดังกลา่ว  

 
      ลงชื่อ ................................................. เจ้าของประวัติ 

                                (                                                      ) 

รายการเอกสารท่ียืน่ประกอบการพิจารณา  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (รับรองส าเนาถกูต้อง) 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศกึษา (รับรองส าเนาถูตอ้ง) 
 รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว) 
 เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ามี) .......................................................................... 

  


