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ที่ ADC 033/2565 
 วนัท่ี 25 มีนาคม 2565 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บรษิัท อนนัดา ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1.  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
  2.  เอกสารประกอบการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

3.  แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงิน
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร ์ 
(QR Code)  

บรษิัท อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจง้ใหท้ราบว่า คณะกรรมการบรษิัทไดม้ี
มติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบ
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564  

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล บริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 รายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารแนบ 1 แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)  
ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 ใหท้ี่ประชุม
ผูถื้อหุน้รบัทราบ 

การลงมติ   วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2564 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
และข้อบังคับของบริษัท บริษัทไดจ้ัดท างบทางการเงินของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี/รายงาน
ประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ที่ไดจ้ดัส่ง
ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของบรษิัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงักล่าว ไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตของบรษิัท ผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
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(หน่วย : ลา้นบาท) 
รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธนัวาคม 2564 ณ 31 ธนัวาคม 2563 

สินทรพัยร์วม  39,382 43,298 
หนีสิ้นรวม 22,141 25,863 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 17,240 17,435 
รวมรายได ้ 4,177 5,243 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ (427) 1,048 

ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ
บรษิัท 

(457) 
 

(207) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทต่อหุน้) (0.26) (0.19) 
 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ
วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัท ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทแลว้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมตัิการไมจ่ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบั
บริษัท ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ
หา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน และหา้มบรษิัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บรษิัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล  

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทไดจ้ัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองจนครบจ านวนตามที่
กฎหมายก าหนดแลว้ กล่าวคือ จ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดงันัน้ บรษิัทจึง
ไม่จ าเป็นตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิไวเ้ป็นทนุส ารองอีก  
ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ ์2565 ไดม้ีมติเห็นชอบ
ใหบ้รษิัทไม่จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบรษิัทตอ้งมีการส ารอง
เงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต และส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภายในบริษัท อีกทั้งในปี 2564 นี ้บริษัทมีผลการด าเนินงานรวมขาดทุน โดยที่บริษัทไดก้ าหนด
นโยบายการจ่ายเงินปันผลดงันี ้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักส ารอง 
ตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงผลประโยชน ์
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ต่อผูถื้อหุน้เป็นหลกั เช่น การส ารองเงินไวเ้พื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืน
เงินกูย้ืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท  

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิการไม่จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 
2564 และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ เนื่องจากบริษัทมีผลการด าเนินงานรวมขาดทุน  
อีกทัง้บรษิัทตอ้งมีการส ารองเงินไวเ้พื่อลงทนุในอนาคต และส ารองเงินไวเ้พื่อจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม
หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบรษิัท 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 22 
ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและลงมติ  

  คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนไดย้ึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ การขยายตัวทาง
ธุรกิจ และการเติบโตของบริษัท ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับบริษัท 
จดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization)  
ในขนาดที่ ใกล้เคียงกับบริษัท และอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และเห็นสมควรเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท โดยมีหลกัเกณฑก์าร
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและรายละเอียดของค่าตอบแทน ปรากฎตามเอกสารแนบ 2 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 รวมทั้งสิน้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 14,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ ผ่านมา ทั้งนี ้ 
การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อ
หุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท  
ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลท้ี่สุด
กบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการใหม่ก็ได ้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
มีจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้
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(1) นายนพพร เทพสิทธา กรรมการอิสระ 
(2) นายชานนท ์เรอืงกฤตยา กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร  
(3) นายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิร ิ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองแล้ว มีความเห็นว่า  
นายนพพร เทพสิทธา นายชานนท ์เรืองกฤตยา และนายธัญลกัษณ ์นนัทธ์นาวรสิริ เป็นผูม้ีความรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชนต์่อการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้ง
กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการและรายละเอียดเกี่ยวกับประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 หนา้ 8 - 16 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน คือ (1) นายนพพร เทพสิทธา (2) นายชานนท ์เรืองกฤตยา และ 
(3) นายธัญลักษณ์ นันท์ธนาวรสิริ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี ้ 
การเสนอเลือกตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ไดผ่้านการพิจารณากลั่นกรอง
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัทแลว้  

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี  2565 และที ่ประช ุม
คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นางสาวสุมนา พันธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ นางกิ่งกาญจน ์อศัวรงัสฤษฎ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 
นางสาววิไลพร เชาวว์ิวัฒน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  9309 เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งลา้น
หกแสนบาท) ทั้งนี ้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จ  าเป็นตามที่ 
จ่ายจรงิ เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบตัิทั่วไป 

    ทัง้นี ้ประวตัิของผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ปรากฎตามเอกสารแนบ 4  

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิแต่งตัง้ผู ้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่ นางสาวสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 5872 และ/หรือ นางสาวรุง้นภา เลิศสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 
และ/หรือ นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 และ/หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาววิไลพร 
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เชาวว์ิวฒันก์ลุ ผูส้อบบญัชีอนญุาตทะเบียนเลขที่ 9309 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ าปี 2565 
และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งลา้นหกแสนบาท) 
ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงินไดท้ันตามก าหนด
ระยะเวลา 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผูร้บัมอบฉันทะ 
ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์โดยท่านผูถื้อหุน้ที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทน 
โปรดด าเนินการตามขอ้ปฏิบตัิส าหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) และการมอบ
ฉนัทะ และโปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) (เอกสาร
แนบ 6) 

หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น
หรือกรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารแนบ 7) เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผูถื้อหุน้ต่างชาติซึ่งแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและ
ดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ค ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ หนังสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข หรือหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค ไดท้ี่เว็บไซตข์องบริษัท www.ananda.co.th หรือใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข 
(เอกสารแนบ 8) เพื่อส่งเสรมิหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามที่แนบมาพรอ้มนี ้ 

 บรษิัทไดก้ าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2565 (Record Date) ในวนัท่ี 16 มีนาคม 2565 

 อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอค าถาม เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็น
การล่วงหน้าตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2564 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอค าถาม วาระ 
การประชมุ และชื่อบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 แต่อย่างใด 

 ขอแสดงความนบัถือ 

         
                                     (นายชานนท ์เรืองกฤตยา) 
                                      ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

หมายเหต ุ:   บริษัทของดแจกของช ารว่ยในการประชมุผูถ้ือหุน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบตัิของส านกังาน กลต. ที่ขอความร่วมมือบริษัท
จดทะเบียนใหล้ด/เลิกการแจกของช ารว่ยใหก้บัผูถ้ือหุน้ในการประชมุผูถ้ือหุน้  

ฝ่ายเลขานกุารบริษัท 
โทร. 02-056-2222 ต่อ 2700 หรือ 2701 

http://www.ananda.co.th/

