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ชีแ้จงวิธีการปฏบิัตใินการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน
หุ้นที่ตนถือ  โดยให้นบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นลงลายมือช่ือในบัตร
ลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียง  หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ผู้
ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้ ถือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่บริษัทจดัให้ 
และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 
2 



Ananda Development  Public Company Limited 

• ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย   ส าหรับผู้ที่ออก
เสียงเห็นด้วยในแต่ละวาระ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัท หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

• ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ
ลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 
1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึ่งช่อง  
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

• ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือ
ก ากบัทกุครัง้  
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3. กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.  ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ หรือ
มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ มอบฉันทะ บริษัทจะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

 ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัใน
แตล่ะวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ 

4. การลงคะแนนในวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแต่งตัง้
กรรมการใหม่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บ
บตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 
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5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 35 ก าหนดวา่ 

• ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่  

• ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ือง
นัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

• ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

• ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นวา่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ 
จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ 
โดยในกรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไม่อนมุตัิในวาระ
นัน้ๆ   ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของท่านได้ โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชมุ
ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

 

1. นายพลูศกัด์ิ  ตนัสิทธิพนัธ์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  และกรรมการอิสระ 

2. นายวิบลูย์  รัศมีไพศาล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายนพพร  เทพสิทธา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

4. นายชานนท์ เรืองกฤตยา กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                      

5. นายธญัลกัษณ์ นนัท์ธนาวรสิริ   กรรมการ 
6. นางสาวณฐัวิภา เรืองกฤตยา      กรรมการ 

7. นางสาวพชัราวลยั เรืองกฤตยา     กรรมการ 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง                       ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการลงทนุ 

นางมณัทนา เอือ้กิจขจร                       ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน 
 

 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพยีงพนอ จ ากัด 

คณุประทมุพร  สมบรูณ์พลูผล 
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วาระที่ 1 

 

Agenda 1 
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ความเหน็คณะกรรมการ   การบันทกึรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2557 
มีความถูกต้องและครบถ้วน จงึเหน็ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

การลงมต ิ มตใินวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 
วาระที่ 1   
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วาระที่ 2 

Agenda 2 
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วาระที่ 2  

ความเหน็คณะกรรมการ   เหน็ควรอนุมัตกิ าหนดจ านวนกรรมการจากเดมิจ านวน  8 ท่าน 
เป็น 9 ท่าน และแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ จ านวน  1 ท่าน คือ 
นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ ซึ่งจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการ
เข้าใหม่ดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 

การลงมต ิ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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นายวรพจน์  อุชุไพบูลย์วงศ์ 
 

 

เสนอแต่งตัง้  :   
 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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ช่ือ นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ 
เสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ 53 ปี 
สญัชาติ ไทย 
วฒิุการศกึษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร)  

   มหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม ประเทศองักฤษ  
- ปริญญาโท การต้นทนุ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปริญญาตรี  การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์    

การอบรม Director Certification Program (DCP) 
Audit Committee Program (ACP) 
Company Secretary Program (CSP) 
Developing Corporate Governance Policy 
Executive Development Program (EDP)  13 
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การท างาน 

-  2548 - ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยเูน่ียน ปิโตรเคมีคอล จ ากดั (มหาชน) 

 - 2552 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
สายงานบญัชีและการเงิน 

บริษัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน) 
 

- 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท นครราชสีมา โซลา่ร์ จ ากดั 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท บางเขนชยั จ ากดั 

- 2554 - ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท เชียงราย โซลา่ร์ จ ากดั 14 
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วาระที่ 3 

 
 

Agenda 3 
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• ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการบริษัท ได้ย่ืนหนังสือลาออกจากการเป็น
กรรมการบริษัท เน่ืองจากติดภาระกิจอ่ืน ทัง้นี ้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 เป็น
ต้นไป และเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตัง้ 
นายพลูศกัด์ิ ตนัสิทธิพนัธ์ เป็นประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัท่ี 2 กนัยายน 
2557 เป็นต้นไป 

• ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2557 มีมติอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัรา 0.03 บาทต่อหุ้น และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือสิทธิ
ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้ น ในวันท่ี  
29 สิงหาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 12 กนัยายน 2557 
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Q & A
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Thank you for your participation  

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
99/1 หมู ่14 ถนนบางนาตราด กม. 10.5 ต าบลบางพลีใหญ่  

 อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 
โทร 02-317 1155  แฟกซ์ 02-317 1100 

www.ananda.co.th 
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