หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
เริ่มลงทะเบียน 9.00 น.

ณ. ห้องประชุมบริษัท ชั้น 11
อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564

1

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2564
เอกสารแนบ 1

สาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

7

เอกสารแนบ 2

รายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

เอกสารแนบ 3

หลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

28

เอกสารแนบ 4

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติบคุ คลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
ให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ

30

เอกสารแนบ 5

ข้อมูลผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

39

ตามแนบ

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
เอกสารแนบ 6

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้

44

เอกสารแนบ 7

คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผเู้ ข้าร่วมประชุม
ต้องนามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้

48

เอกสารแนบ 8

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ

51

เอกสารแนบ 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

52

เอกสารแนบ 10 สิทธิและหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน และขัน้ ตอนการประชุมผูถ้ ือหุน้

56

เอกสารแนบ 11 แผนที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

58

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ที่ ADC 015/2564
วันที่ 15 มีนาคม 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
2. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
3. รายงานประจ าปี 2563 และงบการเงิ น ของบริษั ท ส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชัน้ 11
เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษั ท ได้จัด ทารายงานการประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจาปี 2563 เมื่ อ วัน ที่ 28 เมษายน
2563 โดยบริษัทได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิ ชย์ตามที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 ได้มีการบันทึก
อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
การลงมติ

วาระที่ 2

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ได้จัด ทารายงานผลการดาเนิน งานของบริษัท ประจาปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 รายงานประจาปี 2563 ที่ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 ให้ท่ปี ระชุม
ผูถ้ ือหุน้ รับทราบ
การลงมติ

วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

หน้า 1

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม )
และข้อบังคับ ของบริษัท บริษั ทได้จัดทางบทางการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 2 ที่ ได้จัด ส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อ มหนังสื อ เชิญ ประชุม โดยงบการเงิน ของบริษั ท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
(หน่วย : ล้านบาท)
รายการตามงบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์รวม
43,298
48,795
หนีส้ ินรวม
25,863
30,321
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้
17,435
18,474
รวมรายได้
5,243
7,711
กาไรก่อนภาษีเงินได้
1,048
1,167
กาไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
(207)
704
บริษัท
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาทต่อหุน้ )
(0.19)
0.09
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตของบริษัท ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั ความเห็นชอบจากที่ป ระชุม คณะกรรมการ
บริษัทแล้ว
การลงมติ

วาระที่ 4

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และการงดจ่ายเงินปั นผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับ
บริษัท กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้ อยกว่าร้อยละ
ห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่าทุ นสารองนีจ้ ะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินกาไร ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษั ทได้จัด สรรกาไรสุทธิ ประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองจนครบจานวนตามที่
กฎหมายกาหนดแล้ว กล่าวคือ จานวนไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ บริษัทจึง
ไม่จาเป็ นต้องจัดสรรกาไรสุทธิไว้เป็ นทุนสารองอีก
หน้า 2

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบ
ให้บริษัทไม่จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 และงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริษัทต้องมีการสารอง
เงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมหรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท อีกทั้งในปี 2563 นี ้ บริษัทมีผลการดาเนินงานรวมขาดทุน โดยที่บริษัทได้กาหนด
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลดังนี ้
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักสารองตาม
กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นหลัก เช่น การสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม
หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ การไม่จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี
2563 และการงดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดาเนินงานรวมขาดทุน อีก
ทัง้ บริษัทต้องมีการสารองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต และสารองเงินไว้เพื่อจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืม
หรือเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท
การลงมติ

วาระที่ 5

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22
ระบุว่า กรรมการบริษั ทมี สิทธิ ได้รับค่ าตอบแทนจากบริษั ทในรู ปแบบของเงินรางวัล เบี ย้ ประชุม
บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาและลงมติ
คณะกรรมการบริษั ทโดยผ่ านการพิ จารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่าตอบแทนได้ยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่ าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทาง
ธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมลู ค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาด
ที่ ใกล้เคี ยงกั บบริษั ท และอยู่ ในกลุ่ม อุต สาหกรรมเดี ยวกั น และเห็ น สมควรเสนอค่ าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564

ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563

ไม่เกิน 14,000,000 บาท

ไม่เกิน 7,000,000 บาท*

หมายเหตุ

*คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2563 อนุมตั ิการปรับลดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 จากจานวนเงินไม่เกิน 14 ล้านบาท
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาท สืบเนื่ องจากบริ ษัท ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน้า 3

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษั ทจึง เสนอให้ที่ป ระชุม ผู ถ้ ือ หุ น้ พิจ ารณาอนุม ตั ิก ารกาหนดค่า ตอบแทน
กรรมการประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน ไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2564 รวมทั้งสิน้ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึ่งการกาหนดค่าตอบแทน
ดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
การลงมติ

วาระที่ 6

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งมาประชุม
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ น
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้ท่ีสุด
กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการใหม่ก็ได้
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 กรรมการที่จะต้อ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ มี
จานวน 3 คน ดังนี ้
(1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์
กรรมการอิสระ
(2) นายวิบลู ย์ รัศมีไพศาล
กรรมการอิสระ
(3) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่า นาย
พูลศักดิ์ ตันสิทธิพนั ธ์ นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และนางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษั ท ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษั ท ได้พิ จ ารณาเห็ น ชอบให้เสนอที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติ เลื อ กตั้ง
กรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์ก ารสรรหากรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติของกรรมการทัง้ สามคน
ปรากฎตามเอกสารแนบ 4
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ถ้ ือหุน้ อนุม ตั ิเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน คือ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ (2) นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล และ
(3) นางสาวพัชราวลัย เรืองกฤตยา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี ้ การ
เสนอเลือกตัง้ กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน และได้รับ ความเห็ น ช อบจากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทแล้ว
หน้า 4

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

การลงมติ

วาระที่ 7

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจ ารณาคัด เลือ กผู ส้ อบบัญ ชีป ระจ าปี 2564 และที ่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญ ชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุ ง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญ ชีรบั อนุญ าต
ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัท และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท ทัง้ นี ้
ค่าสอบบัญชีดงั กล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จาเป็ นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ซึ่งเป็ นไปตามธรรมเนียมปฏิบตั ิท่ วั ไป
ทัง้ นี ้ ประวัติของผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ปรากฎตามเอกสารแนบ 5
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ได้แก่ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุง้ นภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516
และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้ส อบบัญ ชีรบั อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 1,600,000 บาท
การลงมติ

วาระที่ 8

มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิ ดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันและเวลาดังกล่าว โดยผูถ้ ือ
หุน้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. เป็ นต้น ไป หากผู้ถือหุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ
8) เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้
ถือหุน้ ต่างชาติซ่งึ แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ
หุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข หรือ หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค ได้ท่ี
เว็บไซต์ของบริษัท www.ananda.co.th หรือใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อส่งเสริมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามที่
แนบมาพร้อมนี ้ ทั้งนี ้ ขอให้ผู้ถือหุน้ ศึกษาคาชี แ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมต้องนามาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 7

หน้า 5

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)

บริษัทได้กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564
อนึ่ ง บริษั ทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ้นเสนอค าถาม เสนอเรื่องเพื่ อบรรจุเป็ นวาระการประชุ มสามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เป็ น
การล่วงหน้าตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ้นรายใดเสนอคาถาม วาระการ
ประชุม และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 แต่อย่างใด
ขอแสดงความนับถือ

(นายชานนท์ เรืองกฤตยา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : บริษัทของดแจกของชาร่วยในการประชุม ผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสานักงาน กลต. ที่ขอ
ความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนให้ลด/เลิกการแจกของชาร่วยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ้น

ฝ่ ายเลขานุการบริษัท
โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701
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